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 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 ةينلا راضحإو صالخإلا باب

 5 0 َنيِدلا هَل 8 ام هللا اودع لإ اوربا انو : ىَلاَعَت هالا لاق

 :ىلاعت َلاَقَو ه :ةيبلا ميقا نيد كِلذَو ءةاَكّرلا اوتْؤُيَو .ةالّصلا اوُميِقُيَو

 لفط 007 :جحلا «ْمُكْنِي ىوقَتلا لاني ْنكلَو امام لَو اَهُموُسْل هللا لاني نل
 خلا : نارمع لآ هللا ُهمَلْعَي هوب أ مكر ودص يف ام اوُفخت نإ

 ٍلسَع نس ليف نب باطَخْلا نب رم صفح يب َنينِمْؤُعْلا ريما ْنَعَو ١
 نإ يول نإ بك نب يدع ن حازر ِنِبطْرف نب للا دبع نب حاير ِنْب رع
 :لوفي و هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :لاق نع هللا يضر . . ٌيِوَدَعْلا يشرقلا بلاغ

 هللا ىلإ | ةر تناك ْنََف ىَوَناَم مرا لل امنا «تایلاب لاّمُعألا اَمْنإد

 ٍةَرْما وأ ءاهبیصپ اًيْئُدِل ُهنْرْجِم ْتْناَك ْنَمَو ءهلوُسَرَو هللا ىلإ ترجف ِهِلوسَرَو
 :نييدحملا امامإ اور ةو ىلع قم ههيلإ رجاه ام ىلإ ةثرجين اسكن

 يِفْعَجْلا ةبزورب نب و ةَرِيِفُمْلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ | نب ُدْمَحُم هللا ٍدْبَع وب
 يضر يروباسينلا يريستفلا لش نب .جاجحْلا نب ملم ِنْيَسَحْلا وُبأَو «يراخُبلا

 . ةفصمْلا تكلا حصأ اَمُه نْيَذللا امهيحيحَص يف اَمُهْنَع هلا

 هللا ُلوُسَر َلاَق :تّلاق اَهْنَع هللا يضر َةَئاع هللا دبع أ نوما ا نوا

 a ضلك مدحت اوناك ادق َةَبْعَكْلا ُشْيَج وُرْغْي» :
 مهيفَو مهرجاو مهلوأب فسح فيك HE : تلق :ٌتَلاَق . «مهرجاو

 ىَلَع نوفي ْمُث ْمهرِجآو ْمهِلْوأِب ُفَسْحُيَو :لاف ؟!ُمُهْنِم َسِيَل ْنَمو ْمُهفاَوْسَأ



 . ّيِراَحْبْلا ظْمَل اذنه . هيلع 4 قمم مِهِتاَيِن

 َدْعَب ةَرجه الد : دلك يِبنلا َلاَق :تَلاَق اَهْنَع ُهَللا ّيضَر ةّسئاَع ْنَعو -"

 ا وزولاك رست ينو داهج نكللَو « حفلا

 . مالّسإ راد ٌتَراَص as هانعمو

 م9

 5 :َلاَق امه هللا يضر يراصنألا هلا بع ن راج للا دبع يِبأ ْنَعَو 4

eايدار معطف الو أريسم متر ام الاجر ٍةَنيِدَمْلاب ناو :لاقف ٍةاَرَغ يف ةَ  

Nyاور هرجآلا يبب ْمكوكرش الام :ةي  

 يبنلا عم ا لق هلع َيِضَر ٍسنأ ْنَع يراځلا اورو . مِلْسُم

 مُهَسبَح ءاَنْعُم ْمُهَو الإ ًايِداَو الو ًابْعِش اَنُكْلَس ام ٍةَنيِدَمْلاِب اَنقْلَح ًاماَوَقَآ َّنإو :َلاَقَث
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 عم مع

 .«رذعلا

 ُهوُبَأَو وهو ءمُهَنَع هلل يصر ٍسنخألا نب ,ديِزي نب نعم َديِزَن يبأ ْنَعَو -ه
 ,لُجَر ڌن اهعضوف اهب قاض رييزانَد 5 ديزي يآ ناک : لاق «َنوُيِباَحَص لر

 ىلإ هتمنصاخف درا كايإ اَم ام هّللاَو :لاَقف ءاهب هتيم اَهَْذَخَأَف تجف ٍدِجْسَمْلا يف

 هاور «نعماي تذخأ ام كلو ُكيِزَي اي تیون ام كل» : لاقف لي هللا لوسر
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 .ىراخبلا

 ةرهز نب فام دبع نب بْيَمَأ ٍنْب ِكِلاَم ,صاقو يبأ نب َقاَحْسإ يبأ نو -

 ةَرْشَْلا ِدحَأ هلع هللا يضر ٌيِرْمّزلا يِشَرقْلا يول ِنْب ٍبْعَك : نب ةرم نب بالك نب
 ماع ي يِندوُعَي كو هللا لوسر ينَءاَج» :لاق منع هلا يضر جلاب ْمُهَل ٍدوُهْسمْلا
 مولا ْنِم يب ْمَلب ڏق نإ للا لشرب تقف يب دشا عبو ْنِم عادولا ةجح

 يال : لاق ؟يِ ام يث قدضتأفأ .يل ةنبا الإ ET لام وذ انأو .یرت ام

 :َلاَق ؟هللا لوُسَر اي ٌتْنكاَف :ّتْلُق .ال :لاقف ؟هللا َلوُسَر اي ٌرظَسلاُف : :ّتْلُق
 ٌةَلاَع مهرن نأ نِ ريخ ءايغأ كتر رن نأ كلن ES ربك ٌتثلاو تلا
 ام ىتح اهیَلَع ت ترج الإ هللا ةو اهب يبت ةَ قن نل كنإو .ساثلا نوقف



 ؟ يباح َدْعَب فل هللا َلوُسَر اي :تْلَقَف :لاَق .َكننآَرُم رما يف يف لْعجَ

 (ةقفرو جرد هب تذذزأ لإ هللا هجو هب يغتبت المع ٌلَمْعَتف َفّلَحَت ْنَل كنإ :لاق

 ,ضنأ مما نورا كسب رو مارف كب عفتني ىت فاحت نأ فلعل

 يثري د «ةَلوْخ نب دعس سئابلا نکل «مهباَقعأ ىَلَع ْمُهدر الو «مهترجه يباحصأل

 . هيلع ٌقفتم . ةكَمِب تام ْنَأ لي هللا لوسر هل

 هللا لوسر َلاَق :َلاق ُهنَع هللا يضر رخص ِنْب نمحرلا دبع ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ¥

 تلارظس نکلو مکرر ىلإ الو مكياج ىل ىلإ ٌرُظَني ال هللا نإ : هدم

 . ملسم هاور (ْمُكبوُلُ

 TT سيق نب للا يب ىَسوُم يبأ ْنَعَي -۸

 ا لتا ءًاِيِمَح لايو ٌةَعاَجَش ُلِتاَقُي لجّرلا نع و هللا لوسر
 7 يه هللا ةملك َنوُكَتِل لتاق نم» : هِي هللا لوسر لاقف ؟هَّللا ليبس يف كلذ

 .ِهْيَلَع قفتم اِهّللا ليس يف وَ

 :لاق هب ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ّيِفَعتلا ِثِراَحْلا نْب عين ةركب يبأ ْنَعَو -۹

 للا لور اي :ُتْلُق هِراَنلا يف ُلوُتْقَمْلاَو لّتاقْلاَف امهيميَسب ٍناَمِلْسُمْلا ىَقَلا اذإ»

 , هيلع

 لجرلا ةالَص» :لو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نو ٠-

 ةَججرَ َنيرْشَعَو ًاعضب قوس يف هتالصو هتيب يف ِهِالَض ىلع ديزت ٍةَعاَمَج يف
 ةالّصلا الإ هزهني ال دجسملا نأ م وضو نسخ أ ًاضوت اذإ ْمُهَدَحَأ نأ َكِلذو
 تيل اهب هلع طح جرد اهب ُهَل َمِفُر الإ ةوطخ طخ ْمَل ةالصلا الإ ديري ال
 يه ةالصلا ِتْناَك ام ةالّصلا يف ناك َدِجْسَمْلا َلَحَد اذإف جملا لخذي تح
 هيف ىَّلَص يذلا ٍهِيِلْجُم يف ماا ٍمُكِدَحَأ ىلع نول ةَكْئالَمْلاَو « هسبحت

 ملام ءهيف ذوي ملام هُيَلَع بت ٌمُهّللا هَل رفع مهلا «همحرا مُلا : نوُلوقَي



 ِءاَْلا حتفب وه «هزهني» : هك لوقو . ٍملْسُم ظْفَل اًذنهَو « هيلع ُنفتم «هيف تحي

 . ةضهنيَو هجري يآ : ياّرلابَو ِءاَهْلاَو

 نع ءامهنع هللا يضر بلطُملا دبع نإ ساع هللا دع سالا يبأ نَعو ١

 تتك هللا نإ » :لاق ىَلاَعَتَو كرا هَر نع يوري ءاميف م ء هللا لوسر

 رات هللا هتك المي ملف نسحب مَ نم : كِل نب من تاسلا ِتاَنسَحْلا

 ىلإ ٍتاَنَسَحَرْشَع هللا اتك اَهِعف اپ مه نإ ءةلِماك ةَنْسَح ُهَدْنِع ىَلاَعَتو

 هَدنِع هللا اهبتك اَهْلَمْعَي ملف ةكيسب ب مه ْنإو «ةَريثك فاعضأ ىلإ ٍفْعِض ٍةلامِعْبَس
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 ا ر اش هللا اهبك اهلك اهب هر ٌةَلماَك ةئسح

 امهنع هللا يضر ءِباَطَحْلا نب َرمُعِنْب هللا دع نئمرلا دع يبأ نعو -۲

 ىتح مب ناک نم رقت ةا قلطنا» :لوقب كي هللا لوسر ُتْعِمَس :لاق

 مُهْيَلَع َتَّدَسَف لَبَجْلا َنِي ني ارم E ولحد راغ ىلإ يلا مهاوأ

 حاصلا اوُعْذَت نأ الإ و ٍةرخصلا هده ْنِم كيني ال هنإ :اوُلاَقَف ؛َراّْغْلا

 آل تکو ءنار یبک ٍناَحْيَش ٍناَوْبَأ يل ناگ ّمُهللا : مُهْنِم ٌلجر لاق .ْمُكِلاَمْعَ

 ىتح اَمهْيلَع خر مل امَْي رجلا ُبَلَط يب ی .ًالام الو الْمَأ امُهّلْبَف قبْغأ

 اَمُهَلْبق قع ناو اًمهَظقوُأ نأ ترك نيا امج اُهو اَمُهَل تبل اما
 رجلا قرب ىتح اَمُهَظاَفتْسا ُرِظنَأ يدي ىَلَع حَدَقْلاَو - تب الام وأ اله

 َتْلَعَف تنك نإ ٌمُهلْلا .اَمهَقوبَع اًبِرَشَف اظقيتساف - يِمَدَق دنع نْوغاضتي ةيبصلاو

 ال اعْيَش ْتَجَرَفْلاَف ءةرْخَصلا هِذله ْنِم هيف نحن اَم اّنَع حرف كه ابا َكِلَذ
 ٌّبَحَأ تناك مَع هنا يل تناك ُهْنإ هللا :رخآلا لاق .ُهنم َجوُرْحْلا َنوُعيِطَعْسَي
 ىَلَع اَهُتْدَرَأَ اسلا ُلاَجْرلا بجي ام دشا اَهبِحَأ نكد : ةياور يفو «َّيلإ ا

 اًهتيَطغأف ينتءاجَف َنيِنّسلا َنِم ٌةَنَس اهب ْتْمَْلَأ ىتخ ا
 ُتْرَدَق اَذِإ تح ءْتَلعَفَف اهيفت نيَو يب يلح نأ ىلع رايو ةَئامَو َنيِرْشِع

 متاحا ضف الو هللا ا :تّلاق اهيلجر َنْيَب ْتذَعَف امله : ةياور يفو ءال

 يذلا َبْمَّذلا تك يلإ سانا تح يهو ءاسهنَع ٌتفَّرَصناَف وقحي لإ



 ويف نحن اَم ان جراف َكِهْجَو َءاَمَتبا َكِلَذ ٌتلْعَف تْنُك نإ ٌّمُهّللا ءاهئيطغأ
 مهلا :ُتِلاَشلا َلاَقَو .اًهْنِي جوُرْخْلا َنوُعيِطَسْسي ال هنأ ريع ُةَرْحّصلا ِتَجرفْلاَف
 ترم ءُبَعَذَو هَل يذلا كرّم ٍدِجاَو لُجَر َرْيَغ هرجا ْمهُتيطْعأو َءاَرْجَأ ترجاتسا
 «يرجأ يل د هللا دبع اي :َلاَمَف نيج َدْعَب ينَءاَجن لاومألا ُهْنِم ترك ىتح هرجا
 :َلاَقَق .قيقرلاو منعا رقبلاو لبإلا نم :كِرْجَأ ْنِم ىَرَئاَم لك :ُتْلقَ
 ملف ُهَقاَمْساف هلك هداف كب ىِزْهَتْسأ ال :ُتْلُقَف !يب ءىِزُهَتْسَت ال هللا دْبَعاي
 ديف نحن اَم اع ٌجَرفاف ٌكِهَجو ءاي َكلَذ ُتْلَعَف ٌتْنُك ْنإ مُهلْلا اتي هم كري

 . هيلع ٌقفتم َنوُسْمَي اوُجَرَحَف ةرخصلا ِتَجَرْفتاَف

 ةبوتلا باب - ؟
 ا لا تناك نتف ن لك ني ااو را العلا لاف

 : طور هال الف ؛ هذآ حب لعن ال ىَلاعت للا نيَو
 .ةَيِصْعَمْلا نع َمِلقُي ْنَأ :اًهُدَحَأ

 .اًهِلْعِف ىَلَع َمَدْني نأ : يناعلاو

 ْمِصَن ْمَل ةا ُدَحَأ دف نف .ًادبأ اَهْيِإ وعي ال نأ مرعي ْنَأ :ثلاثلاو '
 | ظ هو

 اربي نو تالا لنه :ةَعَبْرَأ اهطوُرُش يهاب قلعت ُهيِصْعَملا تناك ناو
 ُهوَحَنو فلق دخ تناك ْنإو هيا دَر وحن وأ الام تناك نف ءاهبحاَص یخ ْنِم

 ْنِي بُني ْنَأ بجي .اّهْنم ُهَلحَسا ٌةَبيِغ ْتْناك نو هَوُفَع َبْلَط وأ ُهْنِم ُهَنُكَم
 كلذ ني ٌقَسلا لأ دنع هوَ تحض اهِضْعَب ْنِم بات إف ءبوُنَذلا عيمُج
 عاَمْجِإَو ءةنسلاو «باتكلا لئالد ْتَرْماَظَن دقو .يفابلا هيَلَع يِقبَو ءبْنَّذلا
 : ةا بوجو ىَلَع ةمآلا

 .«َنوُحِلْفُت ْمُكَلعَل َنوُنِمْؤُملا اأ ًاعيمج هللا ىلإ اوُبوُتو» : ىلاعت هللا لاق
 1١". :رونلا



 ايإ» : ىلاعت لاقو 4١ :دوه يَ اوُبوت مث ْمُكيَر اورِفْغَتْساٍ ىلاعت لاقو

 .۸ : ميرحتلا «ًاحوُض ةت هللا ىلإ اوُبوُ اوُنمآ َنيِّلا اهي

 هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نحو -
 :لوقي لَو هللا لوسر تمس : :لاق هع

 هاور ةر نيِعْبَس نم رقم مويلا يف 4 هِئلإ توتو هللا رفغَتسأل ا هللاو»

 . يراخبلا

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ينرُملا راَسي ن ٌرَغآْلا نو - 4
 : ةي هللا

 هاور قرم ةّئام مويا يف بوت ينإف ةورفغتساو هللا یار يالا هنأ او
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 يضر ةي هللا لوسر مداخ ٌيِراَصَنآلا كلام نب سل ةر ةرمح يبا ن نعو -

 ىَلَع َطْقَس ْمُكِدَحَأ ْنِم ِهِدْبَع ِةَبوتب ُجَرْفأ ُهلل» : اع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 . هيلع ٌقفتم «ٍةالْف ضرأ يف ُهَلَضأ دقو هري

 ْمُكدَحأ نم هيل بوني نيج دبع يَ احرف دشا ل» : ململ ةياور يفو

 ءاهنم سيأف ُهَُباَرَشو ُهُماَعَط اَهْيَلَعو ُهْنِم تعلقا الف ضا اجار ىلع ناك

 ره اذإ كلذ وُ امني هيلا ْنِم سپ 0 اهلِ يف ْعَجْطْضاَف ةرَجْش ین

 ييبَع ٿن مهلا : حرفلا ٍةَدِش نِم لاق مث ؛ اًهياطخب َذَحَأَ هذدنع َةَمِئاَق ءاھب

 . « حرفا ٍةَدِش ْنِم اطخأ نكبر انأو

 يبل نع هنع هللا يصر ّيرَعشأل سيق نب للا دبع ىسوُم يبأ نو -

 Re نالا ميسم بوتل للاب هدي طس ىلاعت هللا نإ» : لاق ةَ

 . ملسه ةأور ةاهبرغم نم سمشلا علظت ىتخا لبلْلا ٤ي ٌبوتيل راهنلاب

 لبق بات ْنَم» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرَه يبأ ٌنَعو - ۷

 . ملسم هاور «هيلع هللا بات اهبرغُم ْنِم سمشلا ملطت نأ

 امهنع هللا ىضر باطخلا نب َرْمُع نب هللا دْبَع نمخرلا ٍدْبَع يأ ْنَعو - ۸
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Aaهاور . « رغ رعب ْمَل اَم ِدْبَعلا َةَبْوَت ُلَبقَي لجو رع هللا نإ» :لاق هاب ّيبْنلا نع ه  

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا

 هاش ُهْنَع هللا يضر لامع نإ نوف. كنا لاف شيخ نبأ رو نو 3

 وللا ء ءاغتبا :تْلُقَف ؟ُرِزاَي كب َءاَجاَم :َلاَقف ِنيفْحْلا ىلع حْسَمْلا نع

 :ُتْلَقَف ء ٌبْلَطَي اَمِب يضر ملِمْلا ٍبِلاَطِل هتي ٌعْضَت ةكئالملا نإ :َلاقف
 تنكو ءدلؤَبلاَو ِطِئاَمْلا دب نيمْحلا ىَلَع حشَمْلا يرذَص يف كح ذق هنإ

 ؟ًائيِش كلذ ىف ُرْكْذي ُهَتْعِمَس لَه : كلاس ُتْدِجَف لب ّيِبنلا باحصأ ْنِم ًاءرما

 مايا ةثالئ انفاَف رت ال نأ  نيرفاسم وأ -ارْفَس انك اإ نرمي نات معن:
 ركذَي ُهَتْغِهَس لَه :َتْلَقَف .٠ مونو لوو بتاع نم نكل باج ن الإ نه

 ك معن :لاق ؟ًايَش ىَوَهْلا يف

 ناوخت هب هللا لوسر باج EE يروه هَل ٍتْوَصِ ٌيياَرغأ هادا

 يلا دنع كنإف كَتْوَص ْنِم ضضشففا كيو : هل تلف موا : : هّيوص

 ُءْرَمْلا :ُيِباَرمألاَلاَق .ضضغأ ال للا :َلاقف !اًذنه ْنَع َتيِهْن ُدَقَو فا

 هامل مي بأ نم عن رمل : 4 يبا لاف ؟مهي نحيا قلا بحي

 يف ُبكاَّرلا ٌريِسَي وأ هِضْرَع ةَريِسَم ٍبِرْمَمْلا نم اباَب َرَكَذ ىتح اندي لار امف
 هللا اغ ماشلا لف ولا ا ناينخ لاف ااه ی را ر
 سمشلا ْعْلَظَت ىنَح قلعي ال ٍةَبْتلِل احوتفم ضْرَآلاَو تاَوامّسلا َقَلَخ موي ىَلاَعَ
 . حيحص نسح ثيدح :لاقو هريغو يذمرتلا هاور هن

 ٠ نأ هنع هللا يضر ٌيِرْدْحْلا ٍناَنِس نسب كلام نب ٍدْعَس ٍديِعَس يبأ ٌنسَعَو -

 لاس e رحل :لاق ةا هللا يبن
 ةَعْسَي لق ُهَنِإ :لاقف ُهاَنْأَف بهار ىلع ٌلُدَف ءضزألا لما مّلْعأ ْنَع
 مات اإل مت نأ :لاقف ؟ةيوت ْنِم هَل لف سفن نيسو

 هل لهف سفن ةئ ام لتق هن ا لهآ

 اّدَك ضزأ ىلإ ْقِلَطَنا ؟ةَبْوَتلا َنْيَبَو ُهَنيَب ُلوُحَي ْنَمَو ءمعن :لاقف ؟ةَبْوَن ْنِم
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 َكِضْرَأ ىلإ م ْجْرَ الو ءُمُهَعَم هللا ٍدّبْعاَق ىلاعت هللا َنوُدُبْعَي ًاسانأ اب نا اذ

 َتَمَصِقْخاَف درك هانأ قيرطسلا ت َفَضَن اذإ ىَتَح نَلَطْناف ر ضْرَأ اًهْنِإَف

 البق ًابث َءاَج :ِةَمْحّرلا ٌةَكئالَم ُتْلاَقف . باَّذَعْلا ٌةَكئالَمو ٍةَمْحَّرلا ةَكئالَم هيف

 كَم ماا طق اريح لَمْ ل هَ :باَذَعْلا ئالم ٌتلاقو « ىلاعت هللا ىلإ ِهبلَعَب

 ىلإف ِنْيَضرآلا َنَْب ام اوُسيق :لاقف e مهيب ُهوُلَعَجَف يِهدآ ةروص يف

 ُهَتضْيَقَف ار يتلا ِضزألا ىلإ ىنذأ ُهوُدَجَوُف اوُساَقَف هَل وهف ىنذَأ ناک امهتيأ

 . هيلع ٌقفتم «ةمحرلا ٌةَكْئالَم

 يل يق لا فول a داو ع
 يِدَعاَبَت ْنأ هلله ىلإ ىلاَعت هللا ىَحوأف» :حيحصلا يف ةياور يفد هاَهِلْمَأ ْنِم

 ربشب َبَرَقَأ هذه ىلإ ُهوُدَجَوَف ءاَمُهْنيَب ام اوسبِق :َلاَقو يرق نأ هذه ىلإو

 .ءاموحن ِهِرْدَصِي ىأتف» : ةياور يفو . هَل رفع

 نم هنع هللا يضر ٍبْمَك داق ناو للام نب ٍبْعَك نب هللا دع ْنَعو - "1

 ٍهِيِدَحِب ْتدَحُي هنع هللا يضر كلام نب َبْعَك ُتْعِمَس :لاق َيَِع نيج هيي

 ْنَع فلخَتأ مل :ٌبْعَك لاق .كوبَت ِةَوْرَغ يف قي هللا لوسر نع َفْلَخَت نيج
 تفلت ذَق يئ ريغ كبت ةَوْرَع يف الإ طق اار ةع يف ايپ هلأ لوضر

 5 هللا لوسر جرح امن نع لخت ُدحأ ْبَناَعُي ملو يب ِةَرْزَغ يف

 ْمِهْوُدَع نيبو مهيب ىلاعت هللا ْعَمَج ىَتُح شیر ريع نوير نوملسملاو

 انقئاوت َنيِح ٍةَبَقَعلا هليل يو هللا لوسر ٌعَم تدهش ُدَقَلو .ِداْعيِم ريع ىل
 يف رك ٌرْثَب تناك نو ءِرْذَب دَهْمَم اهب يل نأ ٌُبِجَأ امو ء مالُسإلا ىَلَع
 .اهني سانلا

 ين كوت ةوْزَع يف هک ٠ هللا ,لوسر ْنَع تفلح نيج يربح نم َناكو

 فف تام هللا وعلا كلي يف ص بلحن نيح يئي رسيا الو ىوفأ طق نکا م

 هي هللا لوسر نكي ملو :ةوْرَمْلا كلي يف امهم ىح طق ِنْيتلجاَر اه
 يف ال هللا ٌلوِسِراَماَرَعَف ورع كلي تناك ىّتَح امر ْيْعِب ىو الإ َةَوْزَع ديري

e 
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 ىَلَجف ريك ًادَدَع َلَبْقَتْساَو « ًازامَمَو اديب ارَفَس ليكم تينش رع

 ديرب يِذَّلا مقهجوب ْمُهَرَبخََف م ممرزغ بْ وبها مرن نيمِلْسْمْلل
 «داويدلا كْلذب ُديرُيو ظفاح ُباَتك مهعمجي د الو ٌريِثك هللا ,لوسر م م 2 نوملتسملاو

 لز ْمَلاَم هب ىَفْحيَس َكِلُذ نأ َّنَظ الإ َبّيَمَتَي نأ ديرب لج لف :ٌبعك لاق

 ٌلالظلاو ُراَمْثلا تَباَط َنيِج َةَوْرَمْلا َكّلَي لو هللا لوسر اَرَغَو هللا ّنِم ٌّيَحَو هيف
 يكل وُدَغَأ َتْفِفَطَو دعم َنوُمِلُْمْلاَو ف5 هللا لوسر رج ٌرِصْضَأ اَهْيَلإ انا

 كلذ ىلَع راق انأ : يسْفَن يف لوقأو : ایش ِضقَ ملو جراف عم رْهُج

 هللا لوسر يضاف ٠ لا ٍساثلاب ا يب ىَداَمَتُي لزی مل يٌتْدَرَأ اذ

 تعرف تود مَ ایش يزاهچ ْنِب ِضقأ ملو ُهَعَم َنوُمِلْسُمْلاَو ًايِداَغ

 َتْمَمْهَف « وْرَغْلا طرافتو اوُعَرْسَأ ىتح يب ىَداَمَتُي لي مْ ایش ٍضقأ ملو
 اذِإ ٌتْقِفَطَف يل كلذ ْرّدَقُي مل من تْلَعَف ينل ا ْمُهَكرْدَأَف لجَتزا نأ

 يل ىزأ ال يآ ينب و هللا لوسر جور دهب سالا يف تجرح
 ىلاعت هللا َرّذَع ْنّمِم اجر وأ قافلا يف هْيَلَ ًاصوُمْفَم اجبر الإ هرس

 e و ومت غلب یت هللا 6 ينركڏُ ءباًنعضلا ن
 6 يه

 شب ا تقال ا اقف 5000 2 مورق م

 .هلو هللا لوسر َتَكَسْف أريح الإ ِهْيَلَع اًنْمِلَع ام هللا لوسر اي هّللاو !َتْلُقام

 :لَ هللا لوسر لاقف بارسا هب لوب اضم الجمر یار كلذ ىَلَع وه انيق

 َنيِح رمتلا عاصب َقَّدَصَت يذلا وهو يِراَصْنألا ةي وبأ وه اًذإَف :ةَمكيَح اب نک

 ْنِم ًالِفاَق جوت ْذَق لي هللا لوسر نأ يغب امل :ٌبعك لاق ءنوقفاملا ُهْرَمَل

 ًادغ ٍهِطْخَس ْنِم حرخأ مب :ُلوُقأَو ٌبِذَكْلا ٌرُكَذَنَأ تقطف « يب يِنَرْضَح كويت

 ق هو هللا لوسر نإ :ليِق اَمْلَف ءيِلُهَأ ْنِم ير يذ لكِ كلذ ىَلَع ُنيِعَتْسأَو
 َتْعَمِجَأَف ءأدبأ ٍءْيَشب هلي حنا مل ينأ ٌتْفَرَع ىَنَح ُلِطاَبْلا يع حار ًامِاق َّلَطَأ

 ٍدِجْسَمْلاِب َْدَب ٍرْفَس ْنِم مِدَق اذإ َنأَكو .امِداَف هو هللا لوسر َحَبْصَأَو ُهَقْدِص

1١ 



 نوردتعَي .نوفلخملا هاج كلذ لعق امف ء ساتل سل مث نير هيف كر
 مُهَعياَبَو ْمُهتِنالَع مهم لقت الجر ا ا لإ
 ا , كنج ىح ینا هللا ىلإ ْمُهَرِئاَرَس لوو مهل رفع

 لاقف هِهْيَدَي نيب تسَلَج ىتَح يِثْمَأ تجف ءَلاَعت :لاَق مث ٍبْضْعُمْلا مسيت
 ملل نس :تْلق لاف ! كرْهَش كني دق نت ملأ كلغ انا يِ

 ٍهِطَحَس ْنم ُجُرَخَأَس ينأ ت تْيََرَل اَينُدلا لمأ ْنِم َكِرْيَغ دنِع َتْسَلَج ْوَل هللاو

 ف مويا َكَقثَدَح نيل ُتْنِلَع ذل ِهللاو يبتكلو ُدَدَج ُتيِطفأ ذل ِنْذُعب

 رص ا ا ا

 ْنِم يل ناك ام ِهَّللاو لجو رَ هللا ىبقع هيف وجر ينإ هيف ىلع دجت

 ك تا قي م را الو قرا طن تنك ا لاو رغ

 هللا يِضْقَي ىتَح ْمُقَف ءَقَدَص ذَقَف اذنه اّأ» : ل هللا لوسر َلاقف :لاق

 َتَبدَأ َكاَنْمِلَع ام ِهَللاَو : يل اوُلاَقَف «ينوعبتاف ةمِلَس ين نم ٌلاجر َراَسْوَكيِف
 اّ ها هللا لوسر ىلإ َتْرَذَنعا َنوُكَت ال ْنَأ يف َتْرَبع ذل ءاذنه لبق ابذ
 :َلاَق . كَل لي هللا لوسر ُراَمْغَتْسا َكَبْنَذ كيفاك ناك ْدَقَف َنوُمّلَحُمْلا هيلإ َرْذَنعا
 َبَّذَكَأَف 6 هللا لوسر ىلإ مع نأ تْدَرَأ ىتَح يِتتوُبْؤُي اوُناَر ام هللاوق

 امه نم تلم َلاَق كَ ليف ام لان لق تلقا ليال الجر
 يل اوركذف :ّلاق ؟ ُيِفِتاوْلا يم نب لالهو يرفع ,عيبرلا نب ةرارم :اوُلاَق

 .يِل اَمُهورَكَذ َنيِج تْيَضَمُف :َلاَق .ةَوْس أ هيف ًارذب ادهش دق ِنْيَحِلاَص نيل
 :لاق هلع فلت نم نيب نم هالا اهيأ انيالَك ْنَع ةو هللا لوسر هنو

 انمق «ضرألا يسفن يف يل تركت ىتخد انل اوريغت : لاق وأ نع انا اًنبسْجاِف

 ٌياَحاَصاَّمأَف EE فرعا يتلا ضزألاب يه

 ْمُهَدَلجَأَو مْوَقَلا يأ تكف اتا امار ناكر اهرب يف اَذَعَفَو اناكتساف

 لب الو قاوسألا يف فطار نلسملا م عم َةالَّصلا دهسا جرخأ تنكف
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 85 مح اين ايي 8

 ل : ؟ال أ مالا دري هتف كوع لاه : يفت يف

 0 اذِإَو . ّيَلإ رظن يتالص ىَلَع تل اًذِإف نَظْنلا

 يبأ طئاخح راڌج تروست ىتح َتْيَشَم َنيِمِلْسُمْلا ٍةَومج نم يلع كلذ لاط اذ

 اع در نم TI E قلاع 7 ل لإ سالا ا يمَع نبا وهو َةَداَنَق

 هَلوُسَرَو هللا ٌبحأ يمْلْعَت له للاب كدشنأ ةا ابَأ اي :هل تْلَقَف السلا
sro م 

 ۽ ياني تضاف a :لاقف هتدشانف تذدعف تكشف
 ,ae ت

 ا E ا مِدَق زب مشا ل لما طب

 ِكِلَم نم ًاباتك يَ عُقد ينئاجج تح ّيلإ هل َنوُرُِي سالا قفط ؟ِكلاَم نب

 د كات نأ اننخلب دف ةلإف دعب ان : هيف اذِإَف ُهَنَأَرقَ .ًابتاك ٌتْنكَو ناسف

 ال كيان ان قلا َقَعْيْضُم الو ناوه ادب هللا َكْلَعَجَي ْمَلَو ُكاَفَج

 تکا اهر رونتلا اهب ُتْمَمَيَق ِءالبلا نِم ًاضيأ هِذهَو :اَهُنأَرَق
 ءينيتأب غلق هللا رلوسر لوسسر اإ يَحَوْلا تبلتساو َنيِسْمْحْلا نم َنوُعَبْرأ

 اًذاَم م ءانْهفْلَط ا تلك ة كارما َلِزَمْعَت نأ كرما ةه هللا لوسر نإ :لاقف

 .كلذ لشيب ّيبِجاَص ىَلِإ لَسْرَاَو ءاهنبرقت الف اًهلزتا لب ءال :لاف ؟لمفأ
 ءرْثآلا اذنه يف هلا يضف ىت ْمُهَدْنَع ي ينوكف ِكِلْمأب يِقَحْلا : ىتأرمال تلق

 لاله نإ هللا لوسر اي :ُهَّل ْتَلاَقَف ةَ هللا لوسر هيما نب لاله ةأر ِتءاجف

 ال نِكلَو ءال :لاق ؟ةمدَخَأ نأ ركن لَهف «ٌمِياَح هل سبل عياض حي ما نبا

 يكب لار ام هلل يش ىلإ ٍةكرخ نم هب اَم هللا ُهنإ :ٌتَلاَقَف .كْنَبْرَفَي

 او يلهأ ضْعَب يب لاَ اذنه ِهِمْوَي ىلإ ناک ام هِرْمأ ْنِم ناک دم

 :ُتْلُقَف ؟ُهَمُدُحَت نأ هيما نب لاله ٍةَأَرْمإل َنذأ ُدَقَف ءَكََأَرْما يف يي هللا لوسر

 اذإ هلي هللا وو لرش اذاَم ينيرذي امو ءب هللا لوسر ايف ناسا ال

 َنوَسْمَح اَنَل َلَمكَف لال ٌرْشَع كذب تلف !تاش لر انأو اهيف كه ُةَتنداَتَسا

 .انمالک ْنَع ىَهَن َنيح ْنم هليل



 انف اتوب نم تب ره ىلع لل نيس َحاَبَص رجلا لص بلص
 تقاضَو يفت ّيَلَع تقاض دُ ءانم ىَلاَعَت هللا رد يتلا ,لاَحْلا ىَلَع سلا انا

 لوق ٍعْلَس ىلع یف ا َتْوَص ت تعُمَس تبحر اَمب ضْرآلا يلع

 ا هنأ َتْفَرَعَو ًادجاَّس ترَرخف ْرِشْبَأ كلام َنْب بْعك اَي :هّبْوص ىلغأب

 رجلا ةالَص يَّلَص نيج اَنْ لجو رع هللا وتب سال هلي هللا لوس نَا . جرف

 اسرق ّيلإ لجر ضَكَرَو «َنوُرْشَُم يبجاص لبق َبْهَذَف ءاَنتوُرْشَبي سانلا بهذ
 نم عر توصل 0 َمَلْسَأ ن نم عاش ىعسو

 هايإ اَمُهَتْوَسْكَف يبون هَل تع يِنْرْشَبُي ُهَتْوَص ٌتْعِمَس يذلا يِنَءاَج اَمْلُف ءسَرَمْلا
 ْتفلطناَو امهم نيون ترشا ِذِْمْوَي اَمُهَرْيَغ كلما ام ِللاَو هتزاشبب

 : يل َنوُلوقَيو ٍةبوتلاب يننوُنهُي ًاجوف ًاجوف سانلا ينقي كَ هللا لوسر مما
 لوح سياج كي هللا لوسر اَذِإَف دجْسَملا َتْلَخَد ىَنَح هَفِيََع هللا بوت كيه

 هللاو :يِناأنَعَو يِنَحْفاَص ىّنَح ل وره هنع هللا يضر هللا دع ن ةا مام «سانلا

 اًمَلَف :ٌبْعَك َلاَق .َةَحْلَطِل اماسي ال ٌبْعَك َناَكَف ريغ َنيِرِجاهُمْلا ني ُلُجَر ماف اٿ

 رم موي ريخب رشبآ : :رورسلا َنِ هجو قربي وهو لاق و هللا لوسر ىلع تمس
 :َلاَق ؟هللا دنع ْنِم مَا هللا لوسراي ٌكِدْنِع نما :تلقف ءكمأ َكَنَدَلَو ذم َكْيَلَع

 نأ ىَتَح ُهُهَجَو رانتسا رس اإ لَو هللا لوسر َناَكَو هَّلَجَو َزَع هللا دْنع ْنِم لب ءال
 هللا ٌلوسر اي :تلق هيدي نيب َتْسْلَج امل نم كلذ فرغ انکو هرم هع ُهَهَجَ

 لوسر لاف .ِهِلوُسَر ىَلإَو هللا ىلإ ُةَفَدَص يل ام ْنِم َعِلَخنأ نأ يتبْوَت ْنِم نإ

 يِمْهَس كيم ين :تلقف كل ُرْيَخ َوُهَف كلام ضب َكِيَلَع كيمأ : دل هللا

 ْنِم نإو «قدصلاب يِناجنأ اَمتإ ىَلاَعَت هللا نإ هللا َلوُسَراَي :ٌتْلُقَو .ربيحب يذلا

 هالبأ َنيِمِلْسُمْلا نِم ًادحأ ُتْمِلَع ام هُللاَوَق ءٌُتيِقَب ام ًاقْدِص الإ تدَحَأ ال ْنَأ يتو
 امي َنَسْحَأ ةه هللا لوُسَرِل كلذ تْرَكُذ ذم ِثيِدَحْلا دص يف ىلاعت هللا

 ىلإ لب هللا .لوسرإ كلذ تلق دسم ةبذك ُتْدَّمَعَت ام ِهّللاَو «ىلاعت هللا ينال
 هللا َلَّرْنَأَف :لاق هّيِقَب اًميف ىلاعت هللا َيِنَطَفْحَي ْنَأ وُجْرآل ينإو ءاذنه يِبْوَي
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 ول نيل ٍراَصنلاَو َنيِرِجاَهْمْلاَو يلا ىلع هللا بات ْدَقَل : ىلاعت

 اذإ ىتح اوُفلُ نذل ةلالثلا ىََو . ْميِحَر وُو مهب هلِإ» : لب ىتح «ٍةَرْسْعْلا

 «َنيِقِداَصلا مم اونوكو هللا اوفا : لب تح تبخر اَمِب ضْرألا ُمهْيَلَع ٌتقاَض

 ينادم ذِإ َدْعَب طق ٍةَمعِن نب َّيَلَع هللا معآ ام ِهَّللاو :ٌبعك لاق 4 1١17 ةبوتلا

 بدك نوكأ ال نأ ل هللا لوسر يِفْدِص نِي ييف يف ْمَظْغَ مالسإال هللا

 يخولا رنا نيج < اوبك َنيِذَلِل لاق ىلاعت هللا نإ ؛اوبذك نيِذَّلا كله امك َكِلْمَأَ

 مهي متبل اذإ كَ للاب َنوُفِلَحَيَس» : ىلاعت هللا َلاقف ءدحأل لاق ام رش

 اوناكامب ُاَرج منهج اواو سخر مهلا منع وصرف هلع اوُضِرعُت

 ِنَع ىضْرَي ال هللا نإف ْمُهْنَع اًوضْرَت نف ْمُهْنَع اًوُضْرَتِل ْمُكَل نوفل : ويسكي

 .ةيندم 45 ٩١ :ةبوتلا «َنيَقِساَفْلا ٍموقلا

 هللا لوسر منم لبق َنيذْلا كيلو رم نع ةا اَهّيآ افلح انك : :ٌبْعَك لاق

 ىَضق ىتح ارم و هللا ٌلوسر أجرأ ءمهل َرَفْعَتْساَو ْمُهَعياَب ل اوُفَلَح نيج هل

 سیلو «اوُفّلَخ َنيِذَّلا ةّالُفلا ىَلَعَول : ىلاعت هللا لاق ؛كلذب هيف ىّلاعت هللا

 ْنَمَع انرمأ ةؤاجزإو انايإ ُهُفيِلَحَت وه اَمْنإو ءٍيْزْعلا نع انقل افلح امي َرَكذ يذلا

 يف جرخ ل يبنلا نأ» ٍةياور يفو . هيلع فتم .ُهْنِم ليقف هل َرَدَْعاو هل فلَح

 : ةياور يفو « ٍسييخلا مو موي ب جرحي نأ بي َناكو ا موي كوبت ٍةَوْرَغ

 هيف ىلضف دجشملاب ادب مق اًذإف لا يف ًاراهن اإ ِرَفَس نب ُمَدقَي ال ناکوو

 . هيف سّلج مث نْينَعْكَر

 َيِعاَرْحْلا ِنْيَصْحلا نب َناَرْهِع - ميجلا حتفو ٍنونلا مصب - ديجن يبأ ْنَعَو - ۲

 «ىنزلا َنِم ىَلْبح يهو يي هللا لوسر تَن َةَنْيهُج ْنِم آرم َّنأ امهنع هللا يضر

 :لاقف اَهّيلَو كلي هللا يبن اعَدَف : َىَلَع ُهَمَقَأَف اذه تيما هللا لوسراي :ٌتَلاقف

 اَهْيَلَع ُتَّدْشَف هلي هللا 8 اهب َرَمأَف َلَعَفَف «ينتَأَف بَعض اًذإف ءاي نح

 هل لاقف .اًهيلَع یلص مت ءْتَمِجْرف اهب رم م ءاَهِباَِ
 لوسر اي اَهْيَلَع يَلَصُت :ر :رمع

 ةنيدملا لهآ ني نجس ني تقول يوت تنال .: :لاق ؟َتْنَّر دقو هللا
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 هاور «!؟لجو رع هلل اَهِسْفَنب ْتَداَج نأ ْنِم َلَضفَأ َتْدَجَو ْلَمَو ا

 ا

 م نبال ال : لاق ةا هللا لوسر نأ مينغ هللا يصر سابع نبا نعو 3

 هللا 2 3 بارلا لإ هاف المي نو اا هَل نوكي نَا چ بهذ ْنِم ًايڍاو

 . هيلع ٌقفتم «بات ْنَم ىلع

 هللا كنو :لاق تكي هللا e يضر ةريرُم يبأ نعو - £

 يف اله ا ةنجلا نالي رخالا اًمهدحأ لنفي نيلجر ىلإ ىَلاَعتَو احب

 . هيلع فتم «دهشتسيف مِلْسُيَف لِتاَقْلا ىَلَع ُهَللا ُبوُني من لفيف هللا ليبس

 ربصلا باب - ٣

 :نارمع لآ # اوُرِباَصَو اوُرِْصا اوُنَمآ َنيِذَلا ابا اي : ىلاعت هللا لاق
 م ٍصقَنَو عوُجلاو ٍفْوَحْلا َنِم ٍءْيَشِب مكتوب: ىلاعت لاقو ٠

 وي اما : : ىلاعت لاقو ٠٠١١ :ةرقبلا «نيرباّصلا رشبو تاّرَمثلاو ٍسْفْنألاَو

 ل رفق رخ قلو : ىلاعت لاقو ٠١ :رمزلا و نو رباَصلا
 ةالّصلاَو ٍرِبَّصلاب اوُنيِعَتْسا» : ىلاعت لاقو ٠١ :ىروشلا «ٍروُمألا مْزَع ْنِمَل كلَ
 لَن ىَتَح ْمُكَنولبتَلَو» : ىلاعت لاقو #١6 :ةرقبلا 4َنيِرِباَّصلا م َّعَم هللا ذإ

 هلضف ٍناَيِبَو ربصلاب ِرمألا يف تايالاَو ١" : دمحم (نيرباصلاو مکن نيدِماَجْملا

 ةو رک

 لاق لاف للا يضر ٌيِرَعشألا صاع نب ِثِراَحْلا ب كلام يبأ نعو - 6

 َناَحْبسَو َناَزيِمْلا المت ِهّلِل ُدَمَحْلاَو « ناَميإلا ٌرطَش ولا ةو هللا لوسر

 رون ةالّصلاَو « ِضْرَآلاَو تاواَمَّسلا َنْيْب ام - اُمت وأ  ِنالْمَت ِهَّلِل ُدْمَحْلاَو هللا

 سالا لك .َكْيَلَع وأ كَل ٌةجَحح نآَرَقْلاَو ٌءاّيَض ربصلاو ا ٌةَقَدَصلاَو
 مل# م مع r »مت 42
 .ملسم هاور «اهقبوم وأ ءاهفتعمف هسفن عئاب « ودعي
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 نم ابان نأ :امهنع هللا يضر يرذخلا اا نب ِكِلاَم نب ديعس يبأ عو - ٣

 دنع ام دفن ىَتَح ءْمُهاَطْعَأَت م ولا م ؟ مما هلو هللا لوسر اوُلَأَس ٍراَصنألا

2o0 م 

 a ووپ ميش لك قنا نيج نيج 00

E 0ملط م سلا ب  

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍنانِس نب بيهص ىبحُي يبا ْنَعَو - ۷

 نإ :نيؤُملل لإ يحال كلذ يلو ريح هَل هلك هرم د ٍنيِؤُمْلا رمال ًابَجَح
 هاور هل اريح ناكف ٌرَّبص ُءاَّرَض هتباصأ ْنِإَو هل اريخ ناف ركش ُءاَرَس ُةتباصأ

 .ملسم
 ُبْرَكْلا هاشْعَتُي لج يلا لمن امل :لاق هنع هللا يضر سّنأ ْنَعَو - ۸

 دْعَب ٌبْرَك ِكيبأ ىَلَع َسِيل» :لاَقَف .هاتبأ َبْركاَو :اهنع هللا يضر ةّمِطاَف ْتَلاَقَف

 ا ٍسوَدرْفل هنج هاتبأ ا هاد ار َباَجَأ هاَتبَأ اي : تلا تام امَلَف « مويا

eeْمُكْنُقنأ ْتَباَطَأ :اهنع هللا  

 يراخبلا هاور ؟َتاَرتلا ل هللا لوسر ىَلَع اوثحت

 ناو بجو و هللا لوسر ىَلْوَم ةئراَح نب دبر نب ةَماَسُأ دير يبأ ْنَعَو - ۲۹

 رضا دق ينبا نإ : : قل يلا تنب تَلَسْرأ :لاق ءامهنع هللا يضر «هبج

 لكَ 0 حا امال إف : لوقو ماسلا ءىرقي لَسَرَأَف ءاَنْدَهْشاَف

 هيلع مِسْقت هبلإ َتلَسْرَأَف (ُبِيَتْحَتْلِو ربضتلف ءىَمَسَم لجأب هدنع ٍءيش
o # ةم 

 نب ديرو ءبْعَك نب ياو « ليج نب داعم ءةدابَع نب دْعَس هَعَمَو ماقف اهنا

 يف ىف ُهَدَعَقَأَف «يصلا ةَ هللا لوسر ىلإ عرف «مهنع هللا يضر لاج «تباث

 ؟اًده ا هللا لوسر اب :ٌدعس لاقف «هانيع تضاف «عقغقت هسفنو هرجج

 پول ينو : ةياور يفو وداع ٍبوُلُ يف ىَلََت هللا اهلج ُةَمْحَر هزله» :لاَقف

 ىنْعَمَو هيلع ٌقفتم هَءاَمَحَرلا ِهِداَبِع ْنِم ُهَللا ْمَحْرَي اَمْنِإَو ِهِداَبِع ْنِم ًءاَش نم

 . ٌبِرَطضَو رحت : (ُمَْعَقَت»
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 نيف كلم نا :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بْيهص ْنَعَو ١-

 امالغ َّيَلِإ ْتَعِباَف تربك ْدَق ين :ِكِلَمْلل َلاَق رك امف رجس هَل ناو م

 « بهار َكْلَس اذإ هِقيرط يف ناَكَو عب امالغ هلا تف عا

 اذإف ءهيلإ َدَعَفَو بِهاّرلاب رم َرِجاَّسلا ىّتأ اذ َناَكَو ُهَبَجْعََف ُهَمالَ حسو و ِهْيَلِإ َدَعَقف

 : ٌلَقف رجاسلا تيش اًذِإ :َلاَقَف بهاّرلا ىلإ كلذ اكشف «ةبرض راسلا أ

 .رجاسلا يِنَسَبَح :لقف كلهآ َتيِشَح اًذإو « يله يسبح

 ميلا :لاَقَف سانلا ٍتَسَبَح دق ٍةَميِظَْع ِةباَذ ىَلَع ىَتَأ ذإ َكِلَذ ىَلَع َوُه امف

 رمأ ناك نإ مهلا :َلاقف أرجح َدَحَأَف ؟لضفأ ُبِهاَّرلا مأ ُلَضْفأ ٌرِجاَّسلآ ملغ
 اَماَمَرَف «سانلا َيِضْمَي ىح َةَّباَذلا هذه ُلْقاَف رِجاّسلا رمأ ْنِم َِيَلِإ ٌبَحأ ٍبِهاّرلا

 ميلا تنأ ينب يأ :ُبِهاّرلا ُهَل لاق .ُهَرَبْخَأَف بِهاّرلا ىَنَأَف سائلا ىَضَمَو اهل

 «ّيَلَع لذت الف تيلتبا ِنِإَف ىَلْبَتَس َكْنإَو ,ىرأ ام كرما ْنِم لب ڏق «يئم ُلَضْف
 َمِمَسَف .ِءاَوْدألا ٍرِئاَس ْنِم سالا يِواَدُيَو ءَصَرْبآلاَو َةَمْكألا ءىرُبُي ُمالْعْلا ناو

 نإ ٌعَمْجَأ كَل انُهاَه ام :َلاَقَف ةريثك اَياَدَهب ُهاَنَأَف ءَيِمَع ْدَق َناَك ِكِلَمْلِل سيج
 هللاب َتْنَمآ ْنِإَف .ىَلاََت هللا يِفْسَي امن ءًادحأ يِفْشأ ال ينإ :َلاَقَف ءيسْيَفَش َتْن
 َكِلَمْلا ىَنأَف ءىَلاَعَت هللا ُهاَمَسف ىَلاعَت ۾ هّللاب َنَمآأَف َكاََسَف هللا ٌتْوَعَد ىَلاَعَت

 .يبَر :لاَق ؟كَرَصَب َكِيَلَع ُدَر ْنَم :كلَمْلا هَل ا لاقف سجي ناك امك هيلِإ ٌسْلَجف

 َّلَد ىح هيدي لري ملف هداف هللا َكْبَرَو يير :لاق !؟يِرْيَغ بر كلو :لاق
 ام كرس ْنِم علب دَق يب يآ :ُكلَمْلا هَل لاف مالُعْلاب َءيجُف ءمالُعْلا ىلع
 هللا 0 اَمَّنِإ ءادخأ يِفْشَأ ال ينإ :لاقف ُلَعْفتَو ُلَعْفَتَو ٌصَربألاَو ةَمكألا ٌءىرْبت

 هل ليقف بهارلاب يجف ءِبِجاَرلا ولع لذ تخ هب ري ملف هَذَا « ىلاعت

 7 آر ٍقِرْفَم يف ٌراَشْنِمْلا َعِضْوف راشنملاب اَعَدَف «ىبأف «كني ْنَع عجزا

 كني ْنَع جرا : هَل ليقف ِكلَمْلا سيب ءيج مٿ ؛ اِ حقو ىتح

 د عفو ىتح هب همس ار قرسْفَم يف ٌراَشنِملا عضو «یاف

 ْنِم رفت ىلإ | ُهَعَفَدَن «ىَبأف كي ْنَع محلا :ُهَل ليقف .مالغلاب َءيج
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 هَتورِذ متعب اإ ءُلَبَجْلا هب اوُدَعْضاف اًذكَو اَذك لّبَج ىلإ هب اوُبَهْذا :لاقف ِهباَحْصأ

 مُهّللا:َلاَقْفَلَبَجْلا هب اوُدِهَصُف هب اوُبَهَّذَه «ُهوُحَّرَطاف الو هنيو ْنَع ْمَجَر ْنِإَف
 هَل لاَقَف ءِكِلَمْلا ىلإ يشي جو ءاوطقَسَم َلَبَجْلا مهب فجر َتْنِش اَمب مهنيا
 ْنِم رفن ل ةعفذف ,ىلاعت هللا مهينافك :لاقف ؟َكباَحْصَأِب لع ام :كلملا

 هنيد ْنَع ْمَجَر نإ َرْحَبْلا هب اوطّسوَتو روقرق يف هوليخاف هب وبهذا :لاقف هباَحْضأ
 ٌةنيِفَسلا مهب تآَفَكْلاف َتْعِش اَمِب ْمِهِفْكا ّمُهلْلا :لاقف هب اوُبَمَذَه هوُقِذقاف الإ

 :َلاَقَف ؟َكباَحْصأب ّلِجُف اَم :ُكِلَمْلا هَل لاقف .ِكِلَمْلا ىلإ يِشْمَي َءاَجَو ءاوُقِرْغَف
 .هب كرما ام َلَعْفَت ىََح يلياقب تنل َّنِإ :ِكَِْل لاقف : ىلاعت هللا مهيِناَمَع
 لّ دج ىلع ينبض «دجاو ديعص يف سانا ُعَمْجَ : لاق ؟وه ام :لاق

 مث سوقلا دك يف مهشلا عض مث ,يعئانك ْنِمًامْهَس
 0 لا .مالْعْلا بر هللا مشب : :لَق

 ا ' .عّذج ىلع ُهِلَصَو «دجاو ديص يف سانلا ْعَمَجَ

 مَن الغلا ّبَر هللا مشي :ٌلاَق م م سولا ِدبَك يف هلا حصو م «هتنانك

 7 : ساشا لاقف .ٌتاَمْف ٍهغْدَص ق ٌعْضَوَف هغّذص يف مهسلا فو ةامر

 كلب لر ِللاَو دف رل َتْنك ام ت ارا : :ُهَل ليقف ُكَِمْلا يأ ماعلا برب

 يب ميقا تل نكن قا ا َرَمَأف . سانلا ّنَما دق .كرذح

 ىتح اولَعفف ٠ محل :ُهَل ليق وأ اهيف ُهوُمِحَفَأف و نع جرا عابر : َلاَقَو ُكاَريِتلا

 هاما ب اَي :ُمالْعْلا اَهَل لاق ءاَهيف حقت نأ تَسَعاَقَتف ءاَهل بص اينو دارا تاج

 . ملسم هاور «ٌّقَحْلا ىّلَع كنف يربصا

 «روقرقلا» و اهمضو ةَمَجعملا يهو هالغأ : « لّبَجْلا نر

 : «دوُدخألا» و ةَرراَبْلا ضزألا :اًنُه انه هُدِيِعَّصلادَو نفسا نم عن :نيقاقلا مصب

 «تيلقنا : يأ «تأفكناَو» دقوأ مرض ريغصلا رهنلاک ,ضرألا يف ٌقوُقشلا
 ر

 . تلصحو ُتَقَقوَن : ٌتَسَعاَقَت و

 :َلاَقَف رق دنع يبت ةأرماب 5 ينل رم :لاق هنع هللا يضر ٍسنأ ْنَعَو ۳١
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 ٌُهُفِرْعَت ملو ! يتبيصمب ْبَصضَت ْمَل كن غ َكِيَلِإ :تلاَقَف «يربصاو هللا یقتا»

 :تلاقف َنيِباَوب ُهَدْنِع ْدِجَت ْمَلَف ال لا باب تأ وي لا هن :اَهَل لق

 . هيلع ٌقفتم «ىلوألا ِةَمّدَّصلا َدْنِع ٌرْبّصلا امن :لاقف كفرغَأ مل

 . اهل بص ىَلَع يكبت» : ملسمل ةياور يفو

 : ىلاعت ُهَّللا لوقو :لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعَو ٣-

 الإ ُهَبَسَمحا مث اًينُدلا ,لمأ نم هّيِفَص تضف اإ هاَرَج يڍنِع ٍنِمْؤُملا يدب ا

 . يراخبلا هاور «ةئجلا

 ءنوُعاطلا نَع هي هللا لوسر ْتَْلَأَس اَهْنأ اهنع هللا يضر ةشئاَع ْنَعَو كش
 همر ىلاعت للا لم اشي نم ىَلَع ىلاعت هللا هغي ًاباَذَعَناك هنأ اهَرَبْحَأَ

 ملعب ابيتخُم ًارباَص هدب يف ثي نوُعاطلا يف مقي دبع نم سيلف نمل

 . يراخبلا هاور «ِديِهَّشلا رج 0 ا

 هار هني دیری ا ب 1 هيتبيبحب يِدبع ا اذ :لاَق لجن

 . يراخبلا

 الأ : :امهنع هللا يضر سابع ُنْبا يل لاق :لاق جلب يبأ نب ءاطَع ْنَعَو 90

 يبنلا تأ ُءاَدْوَسلا ءأملا وله :لاق یب :ُتْلَقَف ؟ةئجلا لأ ْنِم ةأرما كيرأ

 تش نإ :لاق يل ىلاعت هللا ٌحْداَف < « فش ينا عرضأ ين :تلاَقف لي

 نبض :تلاَقف كِيِفاَعُي نأ ىلاعت هللا توعد ِتْعِش ناو ٌَنَجْلا كلو تربص

 . هيلع ٌقفتم .اّهَل اَعَدَف ءَفْشَكَنأ ال أ هللا ذاق ءُفّشَكتأ ينإ :تّلاَقف
 مم

 0 ل ل ل

 5 ل يمزق ٌرِفَغا 20 لو ءههجو ع 1 عتتي زق و تنا ةموق

 ٌقفتم «نوملعي

 في



 , :َلاَق هل يلا نع امهنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأو ٍدبعَس يبأ نَعَو ۷ ٠
 ا يغ الو ٌّىذأ الو نرخ الو مه الو بصو الو بَصْن ْنِم مِلْسُملا بصي بصي

 ا للم ا فا لار ا اکا ةكوشلا

 لا :«بصْوْلا» و

 كرب رخ ينل E NT e م 0

 ا كلذ نك :لاق ؟ن نرخ كل ذا علا . تلق كي نالجر كعوب

 ا ا ل ل ذأ ُهُبيِصُي ٍمِلْشُم
 . هيلع ٌقفتم «اَهَقَرَو ٌةرَجَشلا طحت امك

 . ىَمَحْلا : ليقو ORE :«كْعْوْلا» و

 هب هللا درب ْنَم» ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نَعَو -۹

 . يراخبلا هاور : «هنم بصي اريخ

e 5 

 ةانيحلا تناك ام 00 ملل a ال ناك نإ باا رص توملا

 . هيلع ٌقفتم «يل اريح ةافولا تناك اذِإ ىنفوَتو ىل ارح

 لوسر ىلإ اَنْوَكَش :لاق هنع هللا يضر ثرآلا نْب باّبَخ هللا دبع يبأ ْنَعَو - ١
 ؟ا وعدت الأ انآ رص الأ :اَنلقَف ءةبعكلا ّلظ يف ل هدب سونم وهو هلو هللا
 مث ءاهيف لعِجيف ضزألا يف ُهَل ٌرُفَحِيِف لجرلا دخؤي مكب نم ناك دق :لاقف

 َنوُداَم ٍديدَحْلا ٍطاَشْمأِب طَصْمْيَو .نيفصن لَعْجْيَف هِسأَر ىَلَع ٌُعَضوُيف راَشمْلاب یوي
 يسب تعم رفألا اده هللا نمي هَل .هنيد ْنَع كلذ ُهَدّصَي ام ءِهِمْظَعَو ٍهمْحَل
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 ما# ودوم واق 5

 . يراخبلا هاور «نولجعتست مكنكللو

 هر“ م 2 <

 ودك نيك ردفلا نع انقل دقو دسوتم وهوا ةياور يفو

 و هللا لوسر رثآ نینح موب ناک امل :لاق هنع هللا يضر ٍدوُعْسَم نبا نعو - ۲

 َنْب ةنيبُع ىطعَأَو , لبإلا ّنِم ةئام سباح نب عرفألا ىطغأف ةَمْسِقْلا يف اسان

 لاقف .ٍةَمْسِقْلا يف ٍذَْمْوَي ْمُهَرْلاَو برَعْلا ٍفاَرْشا نم اسان ىطغأو هَكِلَذ لئم نضج

 هاو : تلقف هللا ةو اهيف حرا او ايف لدغ ام ةف ولع نإ هللاز : لكي

 .ٍفْرَصلاَك ناک ىّتَح هجو ريع «لاق ام ةَتربحَأَف هتیتاف ب هللا َلوُسَر ٌنَربخأل

 دف ىَسوُم هللا ْمَحْرَي :لاق ّْمُث ؟ُهُلوُسَرَو هللا لدغ ْمَل اذ ُلِدْعَي ْنَمْفَ» :لاق م

 فتم .ًايدح اَهَدْعَب ِهْيَلإ ٌمَفرَأ ال مرج ال :ُتْلَقَف .هٌرَبَصَف اًذنه ْنِم ركاب يِذْوَأ
 . هيلع

 م06

 ..رمخأ ْعْبِص وهو :ِةَلَمْهمْلا ٍداَّضلا ٍرْسَكِب وه «ِفْرّصلاك» لوو

 ٍهِدِبَعِب هللا َداَرأ اذإ» : كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر و ۳

 ىتح هبا ُهْنَع َكَسْمَأ ٌرْشلا و دبع هللا َداَرَأ اًذِإَو ءاّيْنّدلا ا ا لْجَع ريح

 .هقَماَيِقْلا موي هب يف

 اًَذإ ىلإعت هللا دا ياللا مظِع م ِءاَرَجْلا مع َنإ» : ةَ يلا لاق
 هاور «طخسلا هل اف طس ْنَمَو ءىضّرلا ُهَلَف ّيضَر ْنَمف مهال امو حا

 . ٌنَسَح ٌتيدَح :لاقو يذمرتلا

 هنع هللا يضر ةَحْلَط يبأل ْنْبا ناك :لاق هنع هللا يضر ٍسنأ ْنَعَو - ٤

 ُلَعْفاَم :لاق ةَحْلَط وبأ ْعَجَر امل < «يبصلا ضيقفا حلو حح «يکتشي

 َءاَشَعْلا ِهْيَلِإ ٌتَبّرَقَف ناك اَم ُنَكْسَأ وه: ّيبّصلا مأ يِهَو ميس ما ْتلاَق ؟ينبا
 ةحلط وبأ خبضأ امف ءّيبَصلا اوُراَو لاق عرف الف اهني َباَصأ م شع
 مهللا» :لاق : : معنا : :لاق «؟َةَليللا 00 :لاقف هَرَبخَأف و هللا لوس أ
 هلك يبنلا هب َيِتأَت ىتح هلا :ةَحْلَط وبا يل اقف ءًامالغ تدّلوف ءاَمُهَل راب
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 لإ يلا هاف . «تارمَت معن : : لاق ؟ٌ یش ا :لاَقف «ٍتارّمتب ُهْعَم ثعَبَو

 ُهاَمَسو ُهكنَح مٿ ءيِبّصلا يف ذ يف اَهّلَعَجَف هيف ْنِم اَمَْذَحَأ مت < ءاهغضمف
 .هيلع ٌقفتم .هللا دبع

 .ووَملا هللا دلع الز م يب نُقل اوور د د از

 ال :اَهلهأل اقف ميس مأ نم ةَحْلَط يبل نبا تام : ٍملسمل ةياور يفو

 لكأف ٌءاَشَع هْيلإ برفق ءاجف خا انا نوكأ ىتح هنياب َةَحَلَط اَبأ اوُنَدَحَ

 ْنَأ ايلف . اهب َمَقَوَف كلذ لبق نصت تناك ام نا ل مث برش

 امراتأ مز نأ ول تبآرآ لل م تأ
 6. ق

 لوس لاقت فا اني ريفا ل هلا لوسر ىلأ ىلع + قاف !؟ينزاب ينيريخأ

 يف ديب هللا لار ْناَكَو :لاق َتْلَمَحَف :لاق امتي يف هللا كراب» : لك هللا

 ًاقورط اهقرطي الرس ْنِم ةَنيِدَمْلا ىتأ اذإ يي هللا لوسر لاکو ُّهَعَم يهو رس

 َقَلَطْلاَو ءَةَحْأَطوُبَأ اهيلع َسبَتحاَ ؛ ِضاْخَمْل اَهَيَرَضَ دملا نم وند
 رخ ذأ ييجي هنأ بر اب لعمل كنإ :ة ةَحْلَط وُبأ وقي :لاق . هي هللا ٌلوسر

 لوك :یرت اغ تشمل دقو لد اذ ُهَعَم َلْدَأَو ؛جرخ اذإ كو هللا لوسر عم

 اَهَبَرَصَو ءانقلطناف ءقلطنا دچا ُتْنُك يذلا ُدِجَأ ام َةَحْلَط ابآ اي : يكس 1
 e E EE يّمأ يل تلاقف . ًامالغ ْتَدَلْوف اًمَِق نيج ُضاَخَملا

 هللا لوسر ىلإ هب تقلطناف ُهتلمَحا حَبْصَأ اًمَلف و هللا لوّسَر ىَلَع هب ودعت

 . ثيِدَحْلا َماَمَت َرَكْذَو . كي

 ٌديِدشلا سيل :لاق لي هللا لوسر نأ هنع هللا ضر َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعَو - ٥
 . هيلع فتم ءبَضَعْلا دنع ُهَسْفَن ُكِلْمُي يذلا ديدشلا اَمْنِإ ءةَعَرِصلاب
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 سانلا ٌحَّرْضَي ْنَم بَرَعْلا دنع ُهَلْضَأَو ءِءاَرلا حقو ِداَّصلا ّمَضِب ُةَعَرُصلاَو
 اريدك

 لوس لاف 1 55 وأ تَحفتناو فهجو ها د اَمُهّدَحَأَو «ِناًبسسي نالخرو

 نم للاب ُدوعَ :لاق ول ءُدِجَي ام هع َبَمَلل الاف ول َهَملك ْمَلْعأل ينإ» : هع هللا

 ةللاج درك : لاق هلي ّيبنلا نإ : هَل اوُلاَقَف .هدجي ام ُهْنِم بهذ ميجُرلا ناطّيَشلا

 . هيلع قفتم « ميِجّرلا ٍناطْيْشلا َّنِم

 اضيع َمَظَك نم : لاق الب يلا نأ هنع هللا يضر ٍسنأ نِ ذاعُم ّنَعَو - ۷

 مو قئالخلا سو ۇر ىَلَع ىَلاَغتو ا هللا ُهاَعَد E نأ ىَلَع راق وسو

 : لاقو يذمرتلاو «دواد و ةا عاش ام َنيِعْلا روحا و ىَنح ةَ

 ج ید

 : َلاَق ءينصْوَأ : هل ّيبللل َلاَق الُجَر نأ ءهنع هللا يضر َةرْيَرُه يبأ ْنَعَو ٨۸

 . يراخبلا هاور ٌبْضْعَت الد :لاَق «اراَرِم ددر ر الر

 البلا كاَرَي امو : ني هللا لوسر لاق ٠ لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبا نَعو - 4

 «ةنيلطخ ِهِلَع امو ىلاعت هللا ىَقلي ىتخ ِهِلَمَو دوو ويقل يف ٍةَْوُمْلاَو نيؤُمْلاب

 . ٌحيجص ٌنسح ثيدح : لاقو ئذمرتلا هاور

 نبا ىَلَع َلْرَنَف نْصِح نب هني مق واع هللا ويضر سابع نبا نو ه٠

 ناکو هلع هللا يضر رم مهيب َنيِذّلا رفا نم َناَكَو سيق ِنْب رحل هنأ

 لاقف انابش وأ اوئاك ةلوهك ةيرواشمو ةع هللا يضر َرْمُع سِلُجَم ٌباَحْصَ ُءاَّرقْلا

 دوتناف هيلع يل نسا بألا اذن دنع هجو كَل يأ اا :ديجأ نبال يم
 َلْرَجْلا انظف ام هللا وف «باطخلا نبا اي يه : لاق لحد امف .رمع هل َنذأَف

 َلاَقَف «هب قون مه ی هنع هللا يضر رع تضع , لذعلاب انيف مكن ال

 رمو وفعلا ذخ» : .ةلت هيل َلاَق ىلاعت َهّللا نإ َنيِنِمْؤُمْلا َريِمْأاَي :ٌرْحْلا هل
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 َنيِلِهاَجْلا نم م اذنه َّنِإَو )4۹۸ :فارعألا) 4 نيلهاجلا نع ضرْعَأَو ٍفْرُعلاب

 هاور .ىلاعت هللا باك َدْنِع ًافاقَر لاکو ءاهالت رخ رفع اهّرواج ام هّللاو

 يراخبلا

 ْنوُكَتس اإ : لاق ع آب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر وحسم نبا رخو - 0|

 َّقَحْلا َنوُدؤَت :لاق i الزر :اوُلاَق هنو كت رر ا يدعب

 . هيلع ٌقفتم ْمُكَل يذلا هللا َنوُلَأسَتَو « ْمُكْيَلَع يلا

 . ٌقَح هيف هَل ْنَمَع ءيشلاب ٌدارفثالا : ُةَرئآلاَو»

 :لاق ٍراَصنألا َنم الج نأ هنع هللا يضر ِرْيَصُم نب ِدْيَسأ ىي يبأ نع - ۲

 قرثَأ يِدْعَب َنْوَقْلَتَس مكنإ» :لاقف انالف َتْلَمْعَتْسا امك يلِمْعَتْسَت الأ هللا لترا

 . هيلع قفتم « ضْوَحْلا ىَلَع يِنْوَقْلَت ىتح اوٌربضاف

 ٍةَمَجْعُم ٍداَضَو ٍةَموُمْضُم ٍةَلَمْهُم ٍءاحب :«ٌرْيِضُحَو» .ِةَرْمَهْل مضب ٌدْيَسأَو»
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 كو هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب : هللا بْ ميهار يب ا

 مهيف ماف ٌسْمَشلا تام اذ ىح رغما ٌمُدَعْلا اَهيف ّيِقَل يتلا هيا ٍضغعَب يف

 ْمُهوَمَيِقَ اذإف ءةَيِفاَعلا هللا اولأْساَو ٌوُدَعْلا اقل اوم ال سانلا اهيا اي» :لاقف

 ملل : يلا لاق م 0 «فريسلا لالظ تحت نجلا نأ اوِمْلَعاَو ءاوربصاف

 «ْمِهْيَلَع اًنرصناَو ْمُهْمِرْما «باّرخآلا مزاَهَو «باخسلا ٌيِرَجمو باتكلا َلزنُم

 . ٌقيفؤتلا هللابو هيلع فتم

 قدصلا باب - ٤

 «(نيقداصلا ْعَم اونوكو هللا اوما اوئمآ َنيِذّلا اَهّيَأ اب : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ٠١ :بازحألا «ِتاَفِداَصلاَو َنيِقِداَصلاَو» :ىلاعت لاقو ١١9 :ةبوتلا

 7١. :دمحم مهل اريخ َناَكَ هللا اوُقَدَص ول : ىلاعت

 ضو



 : ثيداَحألا ماو

oنار :لاق ل يتلا نع هنع هللا يضر ووم نبا نع لوألا ٤ 

 قدي لجرلا 1 قتجلا ىلإ يِذَهْي ربا نو را ىلإ يِدْهُي قّدصلا
 بنكي یتح

 ىلإ يده اا ْنِإَو 3 ٍروُجفْلا ىلإ يده َبِذَكلا ْنِإَو اا هللا دنع
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 هيلع فتم ًاباَذك هللا َدْنِع بكي یت ٌبِذَكيَل ْلْجَرلا َنِإَ ءرانلا

2 | كيري امل د هللا درر نب فف ل :لاق
 َفَْدَصلا نإ 0

 .حيحص ثيدح :لاقو يذمْرَتلا هاور (ُهبيِر ٌبِذَكّْلاَو :ة

 «هّلج يف كسي ام كرنا او ؛اهمضو ِءايلا ,حتفب وه كبري : هلو

 . هيف ُكّسَت ال ام ىَلِإ لِدْعاو

 د 7-00 يضر 0 نايف يبأ نع : :ٌتِلاَشلا 0

 11 يش هب ورش الو هَل اودبعا» e ا ا

 . هيلع ٌقفتم ل ا

 هللا لأ نم» E a ا هع هللا يصر ا وهو 0
- 

 هاور «هشارف ىلع تام ْنِإَو ءاَدَهَشلا لزانَم هللا ا قصب ةداهشلا «ىلاعت

 ٠ ENE « هن ا يصر رر س يدا

 قي مل قوي نت ذأ ال ا دیری وهو ا عقب كلم

 ةيرقلا َنِم اندف اَرْعَف .اًهدالوأ رظتني وهو ِتاَفِلَح وأ امتع ىَرَتْشا ٌدَحَأ الو ءاَهَفوُقُس

۲۸ 



 مهل ا وام تان ٍسُمشلل لام كلذ ْنِم بيرق وأ ِرْصَعْلا ةالَص

 ينعي - تءاحف ,مئانَعْلا مَ هيلع هللا حف تح تسحق ءانيلَع اًهسيحا

 بق لک نم يعيال ٠ ولع مک نإ :َلاَقَق ءاَهْمَعطَ ملف اَهَلكَتِل - رانا
 هي تفك ,كنليبق ينغيابتأف «ُلولعلا مكيف :لاقف هِي ٍلُجَم ُدَي تقر لبر

 ني ٍةرقب سار لث ٍسأرب اوُءاَجَف .لوُلْعْلا مكيف :َلاَقف ویب ةثالث وأ ِنيلجَر

 هللا لأ هن ءالي حال مال لج مل اَهْنلَكأف راثلا تَءاَجف امص ءِبَهَّذلا
 حتفب ُتاَفِلَخْلاَد .٠ . . . ,هيلع قفتم هانل ايلاف اَنَّرْجَعَو انفعض ىأَر امل ا َمِئانْعْلا ان

 .لماحلا قابلا يهو ةفلخ عمَج : ماللا رسكو ةمجعملا ءاخلا

 لاق :لاق «هنع هللا يضر . مارح نب ميكح ٍدلاخ يبأ نع :سداسلا - ۹

 يف امُهَل كروب انّيبو اقَدَص نإف ا ناَعّيبْلا» : لک هللا لوسر

 . هيلع ٌّق ٌقفتم ؛امهِعْيِب ةكرب تفحم امتكو ابّذَك نإو ءامهعيب

 ةبقارملا باب  ه
 : ءارعشلا 4َنيِدِجاَّسلا يف َكبلقَتَو ُموُقَت َنيج كاَرَي يذلا : ىلاعت هلا لاق

 : ىلاعت لاقو 4 :ديدحلا «متنك امنيأ مكَعَم وهو :ىلاعت لاقو 89« ۲۲١

 لاقو * :نارمع لآ ِءاَمسلا يف الو ٍضْرَألا يف ُءْيَش ِهْيَلَع ىَفْحَي ال هللا نإ

 ٍنيعألا ةنئاخ معي :ىلاعت لاقو ٠١ :رجفلا مِداَصْرِمْلاِبَل كبر نإ : ىلاعت

 .ةموُلْعَم ةريثك بالا يف ٌتايآلاو 19 :رفاغ «ٌروُدّصلا يفت اَمَو

 :لاق «ُهْنَع هللا يضر «باطخلا نب مَع ْنَع :َلّوآلاَف ؛ثيداحألا اّمَأَو - ٠
 دیدش ٍلجَر انيل غلط ذإ ب تاذ اک هللا ,لوسر َدْنِع سول نحن اَنْ

 ٌدَحَأ انم ُهَفِرْعَي الو سلا رْثَأ هيلع ىر ال نفشلا داوم كيش باتل ضايب

 هْيَذِحَف ىَلَع يمك َْعْضَوَو وكر ىلإ هير دنسأف قي ءّيِللا ىلإ َسْلَج ىتَح
 دهشت نأ مالسِإلا : 6 هللا لوس لاق «مالشإلا نَع ينربخأ دمحم ا :لاقو
 َموُصَتَو ءَةاكرلا يوو ,ةالّصلا مينو هللا لوسر ًادّمَحُم ّنَأَو هللا الإ لإ ال نأ
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 ةلأسي هل انْبِجَعَف .تقدَص لاق .ًاليبَس ِهْيَلِإ ٌتْعطَنْسا نإ بيلا ححتَو «َناَضَمر

 هبتكو هَتكِئالَمَو .هّللاب َنِمْؤُت ْنَأ :لاق .ِناَميإلا نع ينربخأف :لاق ا ُهُفَّدَصُيَو

 ينربخأف :لاق .َتْفَدَص :لاق .هٌَرْشَو هريخ رَدَقْلاِب َّنِم وتو ءرخآلا مْوُيْلاو ِهِلْسُرَو

 لاق .كاَرَي ُهْنِإف ُهاَرَت ْنُكَت ْمَل نف ُاَرَت كاك هللا دبع نأ :َلاق .ٍناَسْحِإلا نع

 ينربخأف :لاق . لْئاَّسلا نم ّمَلْعَأب اهْنَع لو ٌوسملا اَم :لاق . ةَعاَسلا نع ينربخأف

 ًءاَعِر َةَلاَعْلا َةاَرُعْلا َةاَفحلا ىَرَت ْنَأَو ءاَهَتبَر هما َدَِت ْنَأ :لاق .اًهَتاَراَمَأ نع

 يرذتأ ُرَمْعاي :ّلاق ّمُث ءَاَنِلَم ُتْعِبلَف ءَقَلَطْلا مث .ِناَبنبلا يف َنوُلواَطَتَي ِءاَسلا
 رم ْمُكَمْلَعُي ْمُكاَنأ ليربج هنإف :لاق . مَلْعَأ ُهَلوَسرو هللا :ٌتلق ؟ُلئاّسلا نم

 . ملسم هاور «مکنیډ

 َدَلَت ىح يرارّسلا رَت نأ هانعمو ؛اهتدیش : ْيَأ «اهتبر هما دلت» : ینعمو

 .كلذ ٌرْيَغ ليقَو ءِدّيَسلا ىنْعَم يف ٍدَّبَسلا ٌتْنبَو ءاَمِدّيَسِل اب ٌةّيَرَسلا ُهَمآلا
 لما هما مح .
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 . اثالّث كلذ َناَكَو .ًاليوط امر : يأ هايِلَم» لوقو .ُهاَرقُمْلا : ةَلاَعْلاَو

 ءلَبَج نب ٍذاَعُم ٍنْئمْحّرلا دع يِبأَو ةَدانُج نب ِبُدْنُج رذ يبأ ْنَع :يناّقلا ١

 عبتأو تنك اَمُثْيَح هللا قّنا» :لاق لك هللا لوسر ْنَع ءامهنع هللا يضر

 ثثيدح :لاقو یدمرتلا هاور (ِنَسَح قلب سانلا يتلاخو ءاَهْحْمَت َةَنَسَحْلا ةَنْيَّسلا

 . ٌنسح

 ىلا تفلح تنك :لاق ءامهنع هللا يضر ء سابع نبا نع :ثلاثلا - ۲

 نأ :ْمَلُعاَو للاب ْنِعَتْساَف َتنَعَتْسا اّذإَو «هللا لئساف َتْلَأَس اذإ « َكَماَت ُهْدِجَن
 كَل هللا هك ْدَق ٍءْيَشِب الإ َكوُعَفْنَي مل يسب َكوُعَفنَي نأ ىلع ْتْعَمَتْجا ول َةمآلا

 ؛ َفْيَلَع هللا هيك دق ٍءٰيشب ا وفن مل٤ ءيشب كرري ْنَأ ىلع اوُعَمتجا َنِإَو

 .خيحص ٌنسح ثيدح :َلاَقَو ٰيذمرتلا هاور «فُحّصلا ِتْفَجَو « ُمالفألا ِتَعِفُر

 يف هللا ىلإ فرحت ءَكَماَمَأ ُهدجت هللا ظَمحا» : ٌيذمُّرَتلا ريغ ٍةياور يفو
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 مل َكِباَصَأ امو ُكَبيِصُيِل ْنَكَي مل كأطخأ اَم نَا مَلْعاَو ٍةَّدُشلا يف َكُفِرْعَي ِءاَحّرلا

 ْعَم نأو ءِبْرَكْلا َمتَم َجَرَفْلا نأَو ءِرْبّصلا عم ٌءرْضَنلا ن ْمَلْعاَو ٌكَئِطْخُيِل نكي

 :«أرسُي رتا

 يف ُقَدَأ يه ًالاَمْعَأ َنوُنَمْعَتل مكنإ« : لاق هنع هللا يضر سنأ ْنَع :عباّرسلا ۳

 هاور ءِتاَقِيوُملا َنِم و هللا لوسر ٍدْهَع ىَلَع ادهن انك ءرغشلا نم ْمُكيْيْعأ

 .َتاَكِلَهمْلا «َتاَقِبوُمْلا» :لاقو . يراخبلا

 هللا َّنإ» :لاق ل يبنلا نع .هنع هللا يضر هَرْيَرُه يبأ ْنَع :ٌسِماَخْلا -4
 دهْيَلَع فتم هيلع هللا مرح اَم ُْرَمْلا ياي نأ « ىَلاَعَت وللا ةريَخَو ٌراَغَي ىلاعَت

 نإ» :َلوَُي ويلا حمس ُهنأ هنع هللا يضر ةَرِيَرُم اع :سداسلا - ٥

 َتَعَبف مهيب نأ هللا دار .ىمْعأو عم ا : ليئاَرْسإ ينب ْنِم هٿ ال

 لجو «نسح نول : لاق ؟َكِيَلِإ بح ِءيش يأ :َلاَمَف ضصربألا یف اكلم مهلا

 يعأو هرَذَه هن هتع بهدف هَحَسْمَف عسانا يِنَرِذَق لق يذل ی تدب « ٌنَسَح

 َيِطغَأ- يواّرلا كش رفا لاقوأ- لبإلا : لاق ؟َكِيَلِإ ٌِبَحَأ ِلاَمْلا يأ : لاق . اتسحانول

 .اهيف كَ هللا كراب :لاقف ءاَرَشُع قان

 يع بهو ٌنَسَح رْعش : لاق ؟َكِيَلِإ ٌبَحَأ ِءيش يأ : لاق عرفألا یتا

 ياف :لاق .ًانسح ا َيِمأَو ُهْنَع َبْهَذَف ُه ةحسمف «سانلا ينرِذق يذلا اذه

 .اهيف كَل هللا َكَراَب : َلاَقو ٌااِماَح هرب ىلع قبلا :لاق ؟كيلإ ٌبَحَأ لاَمْلا

 يرَصَب ّيلإ هللا دري نأ :لاق ؟َكّيلِ ُبَحَأ ءىش يأ :لاقف ىَمْعألا ىَنَأَ

 :لاق ؟َكْيَلِإ ٌبَحَأ لاَمْلا ُّيَأَف :لاق .هَرَصَب هيل هللا ٌدْرَف ُهَحَسَمَف ءّساّنلا رص

 , لبإلا َنِم ِداَو اًذنهل َناَكَف ءاّذه لوو نانه َجَننأَف .ًادياَو ءس َيِطْعَأ ملا

 . منغلا َنِم ِداَو اًذهلَو بلا َنِم داو اًذنهلو

 ا ف # مصل رم ا 2 جا اع موه و ع

 تعطقنا دق نيكسِم لجر :لاقف «هێئیهو هتروص يف صربألا ىتأ هنإ مث

۳١ 



 ٌكاطْعَأ يذلا كسا كب و د للاب لإ يلا يل عب الف ءيرفس يف لابجلا يب
 :لاقف «يرفس يف هب , علت ا لالا َنَسَحْلا َدْلِجْلاَو «َنَسَحْلا ألا

 ًاريقف ءسانلا كرذقي lS لآ كفرغأ ينأك افك .ىرومحلا
 ًابذاك تنك نإ :لاقف ءرباك ْنَع ًارباك املا اًذنه ُتْنِرَو اَمّنِإ :لاقف ؟!ُهَّللا كاطع
 .ٌتنك ام ىلإ هللا كريصَف

 ّلْنِم ِهْيَلَع َدَرَو ءادنهِل َلاَق ام َلِْ هَل ناقف ههو ِهِتَروُص يف حَرْمألا ىَنأَو
 يا التم رام

 طا لس ناو نیسم لج ر اف هئيهَ هتَروص يف يمغألا

 ها هللا در أ تك ذه :لاقف ؟يرفَس يف اهب أَ قرب كَ

 لجو رع هلل ُهَنْذَْخَأ ءم ٍءْيَشِب مويا كدهجأ ام ُِلاَوق َتْنِش ام عَذَو تئش ٌتْعِش ام ذخف
 «كيبحاَص ىَلَع طْخَسَو ىكنع هللا يضر دف تبا اًمئإف كلام كما : لاقف

 . هيلع ٌقفتم

 :ةلوق .لماحلا يه :ٌدملابو نيشلا ع نيعلا مضب هپ هُاَرَشْعْلا ٌةَقاَنلاَو»

 دَلو» E ةَلباَقْلاك ٍةَقانلِ جالا ءاهجاتن و :هاتعم «جتنف» : اور يفو «َجتنأ»

 لرل ةفانلا ف جتن ىنغمب وهو ءاهتدالو : يأ : ماللا نيش رع «اذه

 يب تعطقنا» :ةلوقو . هريل كاذو ِناويحْلِل اذنه نكل ىنْعَمِب ٌةَلباَقلاو « جيتانلاو

 ُكُدَهْجَأ ال» :ُهَلوقو :ُباَبْسألا يأ :ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ٍءاحلاب ْوُه «لابجلا
 : يراخبلا ةياور يفو . يِلاَم ْنِم هبطت وأ ؛ خات ٍءْيَش در يف كِيلع يشأ ال : هاتعم

 جاتحت ۾ يش ر كّدَمحَأ ال :ةانعمو « ميملاو ةلمهملا ٍءاحلاب َكَُدمحَأ الو

 .اًهِلوُط ِتاَوَف ىَلَع يأ ءّمَدَن ةايحلا لوط ىلع سيل :اولاق امك ٠ هيلإ

 :لاق هو يبنلا نع هنع هللا يضر رسوا نب داش ىلعي يبأ نع : : عباسلا -

 ءاَماَوَه ُهَسْفَن تأ ّنَم ُرِجاَعْلاَو ءَتْوَمْلا دعب امل ُلِمَعَو هم ناد ْنَم سّيكْلا»
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 . نسَح ثيدح :لاقو ٌيَذِمْرَتلا هاور

 .اَهَبَساَح : «هّسفت َناَد» ىَنْعَم : ِءاَمَلعْلا َنِم ُهُرْيَغَو يذمرتلا لاق

 نِم» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَع :نِماشلا - 1

 .ُهرْيغَو يذمرتلا هاور ْنسح ثيدح هيِنْعي ال اَم كرت ِءِرَمْلا_مالّسِإ ٍنْسْح

 ميف لجرلا لاسي الد :لاق لَو يلا نع هنع هللا يضر َرَمُع ْنَع : ٌعاتلا - ~۸

 . هريغو دواد وبأ ا برض

 ىوقتلا ٌباَب * 
 :نارمع لآ 4ِهَتاَقَن ىح هللا اوفا اوُنَمآ َنيِذَّلا اهي اي : ىلاعت هللا لاق

 ةنيبم ةيآلا هذهو 1 : نياغتلا 0 هتان : ىلاعت لاقو ٠.

 لوف اوُلوُتَو هللا وقنا اوننآ نيد اهي اي : ىلاعت هللا لاقو . ىلوألا نم دارملل

 : ىلاعت لاقو ءةَموُلْعَم ةريثك ىوقتلاب رمآلا يف ثايآلاو ۷٠ :بازحألا اديس

 ةيالا :قالطلا «ٌبِيَحْحَي ال ُتْيَح م فريو اجّرْخَم هل َلَعْجَي هللا يي ْنَمَول

 مكابس مكن رف انار ْمُكَل ُلْعْجَي هللا اوُقتَت نإ : ىلاعت لاقو «ال ۲

 ةر بابا يف تايآلاو ۲۹ :لافنألا «ميِظْعْلا لضفلا وذ ُهّللاَو ْمكَل ْرِْغَيَ

 مر

 نمو : ليق : لاق هثع هللا يضر ةريرُه نأ نع :ُلَوألاَف ٌتيِداَحآلا امأو 8

 :لاق كلان اذنه ْنَع َسْيَ :اوُلاَقَف .«مُهاَقتأ) :لاق ؟ ساثلا مركأ ْنَم هللا

 اذه ْنَع سيل :اولاق هللا ,ليلخ نب هللا يبن ِنْب هلا يب نب هللا يبن فسوق

 يف مهرايخ ةيلِهاَجْلا يف مهرايخ ولا بَرَعْلا ِنِداَعَم ْنَعَف» :لاق كلاس

 . هيلع ٌقفتم «اوهقف اَذِإ مالسإلا

۳ 



8 a 

 ماك اوُمِلَع : ْيأ ءاَهُرْسَك َيِكَحَو ِِروُهْشَمْلا ىَلَع ِفاَقْلا مصب «اوهقف» و
 . عرشلا

 نإ :لاق يك يبنلا ا يضر ئرذجلا كع يآ نع :يناشلا ع7

 يذلا اوقاف «َنوُلَمْعَت فيك رظنيف اهيف ْمُكُفِلْحَتْسُم هللا ّنإَو ةَرِضَح ةولح ايدل
 . ملسم هاور ءاَسْنلا يف ْتْناَك ليئارسإ | ينب ةف لأ َنِإَف ءءاَسْنلا اوقت

 ٌمُهّللا» لوق ناک ا ا نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع :تلاثلا ۷١-

 . ملسم هاور «ىَنِغْلاَو َفاَفَعْلاَو ىقتلاو ىَدُهْلا كلاس ين

 :لاق هنع هللا يضر ٌيئاَطلا متاح نب يي ٍفيرط يبأ ْنَع : عبارلا -

 تألف اَهْنِم ِهَّلِل ىقنأ أر مت ِنيِمَي ىَلَع فلَح ْنم» :ُلوُقَي و هللا لوسر تمس
 . ملسم هاور «ىَوَقَتلا

 :لاق هنع هللا يضر يِلِهاَبْلا َنالَجَع نب ٌيَدَص اا نبأ ل ْنَع :سماخلا 7
 اُلَصَ هللا اوقتا» :لاقف اولا ةَجَح يف ت دیک هللا وو تلي
 ا رم اوُعيِطَأَو مكارم َةاَكَّذ اوُدَأَو مکرهش اوُموَصَو ؛مُكَسْمَح
 . حيحص ٌنسح ٌثيدح : : لاقو ٍةالّصلا باتك رخآ يف «یذمرتلا هاور «مکبر

 لكوتلاو نيقيلا باب -
 هللا انَدَعَو ام اًذنه :اوُلاَق باَرْحَألا َنوُئِمْؤُمْلا ىأَر اًمَلَو : ىلاعت هللا لاق

 ء۲۲ :بازحألا ًاميلسَتو ًاناميإ الإ مُهَداَر اكو فلوس روردللا یدو لوس
 مدار ْمُهَوَْحاَف ْمكل اوُعَمَج دق سانلا نإ سانا مهل لاق يذلا : .ىلاعت لاقو
 مل لضفو هللا نم ٍةَمْعِبِب اوُبلقناَف .ليجولا م منو هللا اَنّبْسَح :اوُلاَقَو ًاناميإ
 كالا“ :نارمع لآ « ميظع لضف وذ ُهَللاَو هللا َناَوْصِر او ٌءوُس مهسسمي

 لاقو .58 :ناقرفلا تومي ال يذلا يَحْلا ىَلَع لكوتو9 : ىلاعت لاقو . 4
 اذل : ىلاعت لاقو 1١. : ميهاربا «َنوُنِمْؤُمْلا ,لكوتيلق هللا ىلع : : ىلاعت
 ريتك .لكوتلاب رمل يف تايالاو . ٠۵۹ :نارمع لآ هللا ىَلَع ٌلكوتَف َتْمْرَع

۳٤ 



 : يأ ۳ :قالطلا «هّبسَخ وهف هللا ىَلَع ْلَكوَتي نمو :ىلاعت لاقو ا

 اذإَو ْمُهُبوُلُق ٌتَلِجَو هللا ركذ اإ َنيِذَّلا َنوُنمْؤُمْلا ااو : ىلاعت لاق : هيفاك
 يف تايآلاو ؟ :لافنألا «َنوُلكوتَي ْمِهبَر ىَلَعَو اناَمْيإ ما هناَيآ هيلع تلت

 . ةفورغم ةريثك لكوتلا لضف

 .ثيداخألا امار

 ا هللا لوسرت لاق“: لاق اتع للا ينفر ٍساَبَع نسبا نمت : ٌلَّوَآلاَق 4

 ءِنالجرلاو لُجَرلا ُهَعَمَو بلاو ي لاو يل تيار ؛مَمآلا يلع تضرُع»

 : يل ليقف .يّمأ ْمُهْنَأ تنئطف ميِظَع داوس مفر حا م و ياز

 : يل ليقف ٠ ءميظَع داوس اَذإف ءرخآلا قالا ىلإ رظنا و متل ىَسوُم اذه

 ضهن مث «باذع الو باَسِح ريغ ةا نولي افلأ َنوُعْبَس مهمو كم هلله

 ا تاع يتلا َنوُلْخُدي َنيذَلا كيلوا يف سالا ضاخف هلم لحد

 : مهضخب ل لاقو هلي هللا لوسر اوُبِحَص نيذّلا مهل : : مهضعب لاقف اقف ءباَذَع

 جرف -هاينأ اوردو  ًائيش هللاب اوكرشي ملف  مالشإلا يف اولو ل

 نيا مهد : :لاقف ةوربخأ (؟هيف ن يذلا امد :لاقف ی هللا لوسر مهيَلَع

 نب هشام ماقف نولكوتي مهر ىلعو ورین الو نوف رتب الو نوفر ال

 رخا ل 1 ماق مث ا «مهنم تنأ» :لاقف .مهنم يلغي نأ هللا ذا :لاقف ٍنِصْحَم

 . هيلع قفتم هُةَشاكم اهب فقس : لاقف ْمُهْنِم ييلْعَجي نأ هللا عدا :لاقف

 ةيحانلا : : «یفالاو» سفن ةرْشَع نود مهو طهر ريغِصَت: ةارلا ضب هطيْمُرلا»

 . خصفأ ٌديدْشَتلاَو .اهُفيِمْحَتِبَو فاكلا كيدشتو نيِعْلا مضب ذب «ةَشاكْعَو» احلا

Voناك و هللا ل وسر نأ . اضنا اتمه هللا يضر ,سابع نبا نع : يالا  

 كبَو ا كيلإو ر َكِيَلَعَو تنم كدر تغلشأ كل ملل 50

 يحلا تنأ + نا تنا الإ هلإ ال ؛كتّرجب دوعا ينإ مهلا . تيما

 لسم ظفل اًذهو . هيلع ٌنفتم هَنوُنوُمَي سالو لاو تومي ال يذلا

 . يِراَخُمْلا ُهَرَصَمْحاَو

2 

۳۵ 



 منو هللا اَنْبْسَح» :لاق ًاضيأ امهنع هللا يق سابع نْبا نع : :ٌتِلاَثلا ١-

 نإ : اوُلاَق نيج ي ُدّمَحُم اًهلاقَ ءراتلا يف يلا نيج ةلك میهاربإ اًهلاق ليول

 «ليكؤْلا م معو هللا اني :اوُلاَقَو ًاناميإ مهذارف ا مک ارعمج لق سالا

 يراخبلا هاور

 لوق رخ ٰناک» ل يضر نا ا ی هک رر يفو

 . «ٌليكوْلا ير هللا يع :رانلا يف َىِْلَأ نيج ةَ َميِهاَريِإ

 ةنَجْلا لْخديو :لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ ْنَع : عبارلا -

 . ملسم هاور هِرْيطلا ٍةَدِْفَأ ُلِْم ْمُهئَدِفأ ماو

 ماه م27

 . ةقيِقر مهبول : يقو ءنولكوتم ُهاَنْعُم : ليق

 اًمَلَف بُن لبق 6 يلا مم م اَزَغ هنأ هنع هللا يضر ربا ن "رع :سماخلا -۸

 لز ءواَضِعْلا ريثك ٍداَو يف ليال مُهتكردأَ ْمُهْعَم لفق هلي هللا لوسر لفت

 تحت هلو هللا لوسر لرو ءِرَجْشلاِب نولس سانلا قرفتو ج هللا لوسر
 ُهَدْنِع اَذِإَو ءاَنوُعْدَي غي هللا لوسر اًذِإَف ٌةمْوَن امو هُفْيَس اهب قلع ورم
 هدي يف وهو ٌتْظَفَِتْساَف مئا انو يِفْيَس يلع طّرَتخا اذنه َّنإ» :َلاَقَف بارع
 قفتم .َسْلَجَو ُهبِقاَعُي ْمْلَو «اثال - هللا :ُتْلُق ؟ينم َكُمْنْمَي ْنَم :لاَف ءأتْلَص

 . هيلع

 انا اَذِإَف ٠ عاقرلا تاد هلي هللا .لوسر عم انك :ٌرباَج لاف :ةياور يقو
 ٌفيَسَو ؛َنيِكِرْشُمْلا نم لُجَر ًءاَجف واي هللا لوسرل اًمانكرت ةَليِلَظ ةَرجش ىلع

 نمف :لاق «ال» :لاق ؟ يِنفاَحَت :َلاَقَف ُهطَرَشْخاَف ءٍةَرَجْشلاِب اعم نك هللا لوسر

 .هُهّللا» :لاق ؟ ين َكُعَنَْي

 ل :لاق :هجيحص يف يليعامسإلا ركب يبأ ةياور يفو

 :َلاَقَف فْيَّسلا لي هللا لوسر ذأ يب نِ فيلا طقس :لاق «ُهَّللا» :َلاَق

 أو هللا لإ هنلإ ال ْنأ ُدهْشَت» :لاقف ذج ريخ 5 :لاقف (؟ ينم كعغنمي نم

۳٦ 



 َكَنوُلَتاَعُي موق م نوک الَو كلك ال ْنأ َكُدِماَعُأ يكل ءال : لاق ؟هللا لوسر
 . شالا ريخ دنع نم مكت َلاَقَف ُهَباَحْصَأ یتا ليس ىَلَحَف

 ةَرَمَسلاد و .كْرَش هل يذلا ٌرَجْشلا :«ةاضعلاو . جَ : يأ «لفَق» : هلو
 .اَضِْلا رجس نم ماما َيِهَو . حلطلا َنِم ةرَجشلا : ميما ٌّمَضَو نيّسلا حتفب

Eحتفبوُهو راسم : يآ «أتلَص» . هدي يف َوُهَو ُهَلَس : يَا «ٌفيسلا  

 کک

 2 اما 5 | تانك متر وو نخل ىلع نوکر مكن

 س تيدحم ا : لاقو ‹ يذمرتلا هاور «اناطب .

 ُمجْرَتَو , عوُجْلا َنِم نوط ةرماض : يأ ا رانا لوا بهذ ةانعم

 .نوطبلا ةَئلَتْمُم : يأ :ًاناطب راهنلا را

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر بزا نب ءار ةَراَمَع يبأ نع : ٌعِباَسلا ۸۰
 كيلا: يسن ُتْمَلْسَأ مُهللا :لقف كِشاَرْف ىلإ ترآ اذا نال اير : هلي هللا

 ةَبهرَو ةبغر ءَكِيَلإ | يِرْهَط تاجا كيلا يرمآ ٌتضْوَفَو : َكِيَلإ يهجو و َتْهَجَوَو
 كبو تلر يذلا كباتكب تنم ءكيلإ الإ كنم جنم الو اَجْلُم ال كيل

 َتْيَصأ تحبصأ نإو ءةَرطِفْلا ىَلَع تم َكِتْلْيل نِي تم نإ كنا تل يِنْلا

 . هيلع ٌقفتم «ًأرْيخ

 اًذإ» : هللا لوسر يل لاق :لاق ءار نع نيحيحّصلا يف ةياور يفو
 :ْلَقَو ِنْمْيآلا َكَقِش ىَلَع مجطضا 0 السل وضو ًاضوتف ٌَكَعِجْضُم تيت
 وقت اَمرخآ ٌنُهْلَعُجاَو :لاق من هون ردو

eریاع نب  

 يلا يَُِلا بلاغ نإ یول نب بط نئ رم نب مت نب ٍدعَس بك نِ رع نبا
 سل ممل مع

 ىلإ ثْرَظَن :لاق مهنع هللا يضر ا همأو هوبأو وهو هلع هللا يضر

۳۷ 



 نإ رخل هللا لوو اني :تلقف اًنِسوُؤُر ىَلَع ْمُهَو ِراَمْلا يف ُنْحَنو َنيِكِرْْملا ماد

 هللا ِنْيْلاِب رب ابأ اي َكْنَظ امد :لاقف .انّرَصُبال ِهِئَمَدَق تخت رق ْمُهَدَحَ

 . هيلع فتم هاَمُهْتلاَت

 E يبأ تنب دن اَهُمْساَو ملي م َنيِنِمْوُملا مآ نع : ُعِساَتلا -۲

 مسي : : لاق هتيب نم نخ اًذِإ ناك يک يبنلا نأ اهنع هللا يضر يمور

 لزا و ٌلِزَأ وأ لأ وأ لص ْنأ كب ُدوُعَأ أ مهللا مّللا ىَلَع تلو للا

 «دواد وبأ هاور حیحص كيدحح ( َّيَلَع لهجي وأ لجأ وأ لغاز میظآ وأ

 «ٌحيحص ٌنسح ُتيِدَح : يذمرتلا لاق .ةحيحص ديناسأب اَمهَريغَو یذمرتلاو

 .دواد يبأ ظفل اذلهو

 -لاَق نم : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نَع :ٌرْشاَمْلا - 7

 للاب لإ ةو الو َلْوَح الو وللا ىَلَع تكر وللا مشب :- تيب نم جرخ اذل يي

 «يذمرتلاو دواد وبأ هاور .«ُناَطْيْشلا ُهْنَع ىَحَنَبَو ءَتيِقْوَو َتيِفُكَو ٌتيِدُه : ُهَل لاقي

 - :لوقيف» : دواد وأ داز ' ٌنسح كيد :يذمرتلا لاقو . مهريغو يئاسنلاو

 ؟«َيِقُوَو يهو يُ ْدَ لُجَرب كَل فيك :ٌرَخآ ٍناطَِشِل  َناطْيَشلا ينعي
 ناو لك يلا ٍدْهَع ىَلَع ِناوخأ ناك :لاق هنع هللا يضر سنا نل نوو -4

 :لاقف لي يبنلل هاخأ ُفرَتْحَمْلا اكشف فرتحي رخالاو الب يبنلا ياي اَمُهُدَحَأ
 يف رم

 . ملسم ٍطرش ىلع حيحص ٍانسإب يذمرلا هاور هب قرر لَ

 ريبة مل يي < ظن يي 0

 . ببستيو بستكي : «فرتحی»

 ةماقتسالا باب - 8

E Eنإ : ىلاعت لاقو 7 :دوه (َتْرِمأ امك ْمِقَتْسافه :  

 الَو اوُفاَخَت ال نأ ةكتالَملا مهيْلَع لر ت اوماقتسا هللا اًنْيَر اولاق َنيِذْلا
 ينو اًيْنّدلا ةايحلا يف ْمكْوايلْوَأ نحن «نوُدَعوت منك يتلا : ٍْنَجْلاِب او َرشْبَأَو اونّرحت

۴۸ 



 ٍروُمَْغ ْنم الرب َنوُعَّدَت ام اهيف ْمكَلَو ْمُكْسْْل ي ىهتْشَت ام اًهيف ْمُكَلَو ةرخآلا
 الف اوُماقَتْسا م هلا ابر الاف َنيِْلا نإ : : ىلاعت لاقو FY of :تلصف « ميحر
 امب ٌءاَرَجاِهيِف .نيدلاخ جلا ٌباََحْصَأ كئدوأ َنوُئَرحَيْمُ الو ّمهْيَلَع فخ
 6۳ :فاقحألا نوعي اوُناَك

 :لاق هنع هللا يضر هللا ٍدبع نب نايس َةَرْمَع يأ : ليقو ورم يبأ نعو 6

 :لاق . كري ًادحأ هْنَع لأسَأ ال لوق مالسإلا يف يل لف هللا لوسراي :ٌتَْلُق

 . ملسم هاور «مقتسا مث .هّللاب ٌتنما : : لقد

 اودس اوب راق ل هللا لوسر لاق : لاق :هنع هللا يشل ةريره يبا ْنَعَو - مى

 الور :لاق لا لوس اني تلا الو اولا بلعب منم دخ ار لاا اوملعاو

 . ملسم هاور « لضفو هنم ٍةَمحَرب هللا ينَدْمَعَتي نأ الإ نأ

 ٌةَماَقَتْسالا :هُداَدَّسلاد َو .َريِصْقَت الو هيف ٌوَلُع ال يلا ُدصَقلا : «ُبَراَعُملاهَو

 ٠ ينرتسيو ينسبلي 16 «يندمْغتي» و ةباصإلاو

 ْنِم َيِهَو :اوُلاَق ءىَلاَعَت هللا ٍةَعاَط موزُل :ٍةَماَقتْسالا ىَنْعَم :ُهاَمَلَعْلا لاق
 .قيفوتلا ِهللابَو ,رومألا ماظن َيِهَو ءمِلَكْلا عِماَوَج

 ىلاعت هللا تاقولخم ميظع يف ريكفتلا يف باب - ٩

 سفنلا ريصقتو امهرومأ رئاسو ةرخالا لاوهأو ايندلا ءانفو
 ةماقتسالا ىلع اهلمحو اهبيذهتو

 م ىَداَرْثَو یم هلل اوُموُقَت نأ ةدحاوب ْمُكظِعأ امْنِإ» : ىلاعت هللا لاق

 ٍفالتخاَو ٍضْرآلاَو تاونمسلا قلخ يف نإ) : ىلاعت لاقو . ٤٦ :أبس 4اوركَفَتت

 ىَلَعَو ادوُعُو اما هللا َنورُكْذَي َنيِذَّلا . بالا يلوأل ٍتاَبآل راهتلاو لل

 ًالطاَب اًذنه َتَقَلَخ ام اَنَبَر ٍضْرَألاَو ِتاولمّسلا يلح يف َنورُكَفَتيَو مهبونج
 ىلإ نورظني الفأل : ىلاعت لاقو ۱۹١. ء۰٩۱۹ :نارمع لآ تايآلا (كّئاَحْبَس
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 ىَلِإَو ْتّبِصْن فيك لاَبجْلا ىلإو ْتَعِفُر فِي ِءاَمَّسلا ىَلِإَو ْتَقِلَح َفْيَك لبإلا
 : ىلاعت لاقو ۲١. 11/ :ةيشاغلا «ٌركَذُم َتْنَأ اَمْنِ ركه تحس َفْيَك ضْرآلا

 بابلا يف تايآلاو ٠١. :لاتقلا ةيآلا «اورظْنيَف ضْرألا يف اوريسي ْمّلَفَأِد

 ةر

 . «هّسفن ناد ّْنَم سيكلا» : قباّسلا ثيدَحْلا ثيداحألا َنِمَو

 تاريخلا ىلإ ةّردابملا تاب - ٠

 دّدرت ريغ نم دجلاب هيلع لابقإلا ىلع ريخل هجوت نم ثحو

 : ىلاعت لاقو .144 :ةرقبلا «تاَرْيَخْلا اوُقِتساَفظ :ىلاعت هللا لاق

 تّدِعَأ ضْرَألاَو ٌتاَوْنمَّسلا اًهْضْرِسَع ةو مكبر نم ٍةَرْفْغَم ىلإ اوُعِراَسَول

 . ۱۳۳ :نارمع لآ (نيقتملل

 :ثيداحألا اّمَأَو

 اورِداَب» :لاق ةه هللا لوسر نأ هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع :لوألاف -۷

 ًانمؤُم لجّرلا حبْضُي ملَظُمْلا ليلا ,عطقك نتف نوکتسف ةحلاصلا لاَمَعَألاب
 هاور 0اَيْنُدلا نم ٍضرعب هنيد عيبي ءارفاك حبصیو ا يِسْمُيَو ارفاك يِسميو

 ِثِراَحْلا نب هي د اهحتفو ةلمهملا نيسلا ٍرسكب - ةعورس يبأ ْنَع : يناثلا -

 ل TY a يضر

 دنع رب نم ايش تركو : لاق E يلع

eTيراخبلا هاور «هتمسَقب ترْمَأف  . 

 نأ تُمِرَكَف ؛ةقَدصلا نم از تلا يف تفلح تنك» :هل ةياور يفو

 .ةضف و [ بهذ عظق رّبتلا» : هيب



 تيارا : : حا َمْوَي هك ينل لجر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍرباَج ْنَع : :ثلاّثلا - ۹
 ا ييي يف نک تارت ىَقْلأَف «ةنجلا يف :لاق ؟انأ ا

 لاقف ال ّيِنلا ىلإ لجر هاج :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع : عباَرلا - ۹۰
 ٌحيحَش حيحص تاو ى فقدت نأ :لاَق ؟ًارجأ مظغأ ة ةقّدَصلا يأ : : هللا رضا

 ٍنالفل r . َموُقَلَحْلا تغلب اذِإ ىَتَح ٌلهْمَت الو ىنغلا لَو < رقفلا ىشخت

 . هيلع ٌقفتم «نالفل َناَك دقو اَذَك ِنالْقْلَو اذ

 ١ ِباَرُشلاَو ماعلا یّرجم :«ُءيِرَملا»و . سفنلا یّرجم : (موقلَحْلا ١

 ٍدَحَأ موي فيس ٌلحَأ و هللا لوسر نأ .هنع هللا يضر سنأ نع :سماخلا ١-
 .انأ انأ :لوقي مهم ٍناَسنِإ لک یي اوُطَسَبف ؟اًذنه ينم دخأي نَم» :لاقف
 انآ :هنع هللا يضر ةناجد وُبأ لاقف موق جحا ق ا ْنَمف» : لاق

uم  

 کک َنيِكِرْسُمْلا ماه هب َقَلََف هدأ تحب هلأ

 ارت ي «موَقْلا مجح و aT :ةناجد يبأ مسا

 . مهسو ؤر ي أ :نيكرشملا َماَه» یش يآ : (4ب قلف و

 هنع هللا يضر كلام نب َسْنَأ انين :لاق يدع نب ٍرْيْبُرلا نع :سداسلا - ۲

 اإ َناَمُر مكيلع ينأي ال هنإَ اوربضا» :لاقف . .جاجحْلا نم ىَقلَ ام لإ | انوكشف

 . يراخبلا هاور . للي مكب نم هتعمس «مکبر اوَقْلَت ىتح هنم رش هدعب يِْلاَو

 اورداب» ,كابع د8 هللا لرم نأ ةا يضر ةريره يبأ نع : عباسلا - ۳

 ءأدسفم ًاضرَم وأ ءايغطم ىنغ وأ ءايسنم ارفف الإ نورظتنت لَه « ًاعبس لامغعألاب

 ىهذَأ ةَعاَسلاَف ةَعاَسلا وأ ظبي بئاَغ رس َلاَجَّدلا وأ ًازهَجُم اتوم وأ ًادنُفُم امره وأ
 .ٌنسح ٌتيدح :لاقو يذمرتلا هاور «اّرُمَأَو

 ٌنيِطغألو» :ٌرَبّيَخ موي لاق ةا هللا لوسر نأ هنع :نماشلا 4

 هللا يضر رَمُع لاق هِهْيَذَي ىَلَع هللا حتمي هَّلوُسَرَو هللا بحب الجر ةيارلا ٍهِلْه
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 اَعَدُف ءاَهَل ىعْدُأ ْنَأ َءاَجَر اَهَل برواس دعوي لإ ةزامإلا ا

 ٍشما» :َلاَقَو اهي هاطْعَأَف «هنع هللا يضر «بلاظ يبا نب يلع ةا هللا لوسر

 : خَرَصف ,تفنأي ملو فو م ايش ّيلَع راف هَكَِلَع هللا َحَنْفَي ىح ْتفَلَت الو

 الإ لإ ال ْنَأ اودّهْشَي ىتح مهلتاق» :لاق ؟سانلا لتاقأ اذام ىلع هللا لوسر اي

 ْمُهَلاَوُمَأَو ْمُهَءاَمَد كن اوُعَنَم ْدَقَف كلذ اوُلَعَف اَذِإَف ءهللا لوسر ادّمَحُم نأ هللا
 ماه ريبيري

هباسجو ءاَهَقَحب لإ
م هاور هللا ىَلَع م

 5 ملس

 .ًاعّلطتُم تْبَّو يآ ةلمهملا نيسلاب َوُه «ترَواَسَق»

 ةدهاحملا باب - ١١

 َمَمْل هللا نإو انس ْمُهَْيِدُهَنَل انيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو» : ىلاعت هللا لاق

 «ُنيِقْيْلا َكَيِتأَي ىتح َكَبَر بما : ىلاعت لاقو . 14 :توبكنعلا «نيِنِسْحْمْلا

 :۸ :لمزملا «ًآليتْبَت ِهْيلإ لتبتو كبَر مسا ٍرُكْداَوط : ىلاعت لاقو .44 :رجحلا

 .۷ :ةلزلزلا 4رب اريح ٍةَرَذ َلاقْنم ُلَمْعَي ْنَمَقظ : ىلاعت لاقو .هْيَلِإ ْمِطقْنا يأ
 مهو اريح وُ هللا دنع هودجت ريخ نم ْمُكِسفنإل اوُمّدَقَت امو : ىلاعت لاقو

 4 ميِلَع هب هللا َنَِف ريخ ْنِم اوقفت ت امو : ىلاعت لاقو . ١ :لمزملا 4ًارجأ

 . . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو ۲۷۳ :ةرقبلا

 :ثيداحألا امأو

 هللا ذل : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :لوألاف _ ٥
 ۽يشپ يرجع ىلا ت رقت امو . برَحْلا ُهَتنْذأ دم كو يل ىَداَع نم :لاق ىلاعت

 ا یت لفاونلاب يلا برق يڍبع لاري امو ويَلَع تضرتفا ام يلإ با

 شطبي يتلا ُهَدَيَو هب ٌرِصْبُي يِذّلا ُهَرَصْبَو .هب ٌعَمْسَي يِذّلا ُهَعْمَس ُتْنُك هتيبحآ اذا
 اورو درعا اا يلو. ا ام وار كافر ينم يتلا ةلكي زا ناجب
 .يراخبلا
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soro ولت 

 . ِءابلابو ِنونلاب يور «ینداعتسا» ُهَل بر احم احم ينأب ةتملعأ : «هتنذا»

 رقت نع ةنيوزي اف 6 ىلا نف هدغاللا نضر نينآ نع: يالا بة
 ًاعارذ ىلإ برق اَذِإَو ءًاعاَرذ ِهّْيَلِإ ٌتْبَرقَت ارش ىلإ ُدبَعْلا بّرَقت اًذإ» :لاق لج
 . يراخبلا هاور لوه هيأ يِشْمَي يناَنأ اَذإَو اعا ُهْنِم تب رقت

 : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ثلاثلا - ۷

 . يراخبلا هاور «ُعاَرَْلاَو E ٠ سانلا ّنِم ريثك امهيف ٌنوُيْغَم ناَتَمعِث»

 ىتَح ,ليللا نم موُقي َناَك هلك يلا نأ اهنع هللا يضر .:عبارلا 4
 دقت ام كَ هللا َرَفَع دقو هللا َلوُسَر اي اذنه عض مل :هل ل ٌتلقَف ُهاَمَدُق َرطْقَتت

 . هيلع ٌقفتم «؟ًروكش ادع نوكأ نَا ت الفأر :َلاَق ! رأت امو َكِبْنَذ ْنِم

 و ةريكملا ةياور نم نيحيحصلا يف ىف هوحنو ‹يراخبلا ظفل اذه

 اإ هك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع : سماخلا -4
 . هيلع ٌقفتم ٌرّرْعِملا َّدَشَو َّدَجَو ُهَلْمَأ ظقيأو «ليللا اًيحَأ ٌرْشَعْلا لحد

 بانك ومو ٌراَزإلا : رْهلاَو» .ناضمر رهش نم ٌرخاَوألا ٌرْشَعْلا :دارملاو
 رمآلا اًذهِل َتْدَدَش :ُلاَقُي .ِةداَبِعْلل ُهْوِيِمْشَت ُداَرُملا : لِيقَو ىاَسْنلا لاَّرِتْما نع

 وعم 3# مد ت

 . هَل تغّرفتو ترمس ؛ : يأ ‹ يړزئم

 ٠ - هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :سداسلا #:

 ريح ل يفو ٍفيِعَضلا نِمرُملا َنِم هلا ىلإ ٌبَحَأَو ٌرْيَخ يوقلا نمؤملا»
 ۳ : لعن الق ٌءْيَش َكباَصَ ْنِإَو .زجْعت الو للاب ْنِمَتْساَو ءَكْعَفْنَي ام ىلَع صرحا
 ُحَنْفَت ول ْنِإَف «لعف َءاش امو ندللا ردع :ْلُك نو ءاَذَكَو اڏك َناَك ُتْلَعَف ينأ

 . ملسم هاور . «ِناَطْيْشلا َلْمَع

 ِتَبِجَُحَو «ِتاوُهَّشلاب ُراَنلا ٍتْيِجحح» :لاق ل هللا لوسر َّنأ هنع : عباسلا ١
 . هيلع ٌقفتم (وِراَكَملاِب ُهْنجْلا
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 اهنيبو هيب : يآ ؛ةانعمب وهو تإ لدب فتي : ملسمل ةياور يفو

 .اهلخد هلعف اذإف ؛ٌباَبِحلا اًذنه

 :لاق ءامهنع هللا يضر «ٍناميلا نب ةَفْيَذَح هللا دبع يبأ نع : نماثلا _ ۲

 ءةئاملا َدْنِع عَمْرَي تل تلق ,ةرقبلا حتفاف ٠ ليل تا لو يلا ْعَم تَْلَص

 ءءاسنلا َحَتتفا مث ءاَهب عرب تقف ؛ ؛ ىَضَمَف ِةَعكَر يف اهب يَّلَصُي تلق ( ىَضَم

 حس حی ا ٍةَيآب رم اذإ السر ار ءاهأرق َناَرْمِع َلآْحتسفا مث ءاَمَأَرَقَف

 5 َناَحْبس» :لوقُي َلَعَجَف مكر مث دوت ٍذوُعَتب رم اَذإَ لاس لا وسب رم اَذِإَو

 كل ار ىدمح نمل هللا عمس» : لاق مث ِهِماَيق اک ناکف « ميِظَعْلا

 . ملسم هاو هوبات نِ ًابيرق دوس ناك
 دليل ه8 ّينلا م تّيلَص :لاق هنع هللا ّيِضر دوعسم نبا نع : عساتلا - ٠

 نأ تْمَمَه :َلاق ؟ِهب َتْمَمَهاَمَو :ليق !ِءوُس ِرْمَأِب تْمَمَه ىَنَح َماَيِقْلا َلاَطَأَف
 . هيلع ٌقفتم .هَعَدأَو سجا

 َتيَملا عبتي» :لاق يي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نع:رشاعلا - 4
 ىَقْبيَو ُهَلاَمَو ُهَلْهأ مجري :ٌدِجاَو ىَقْبَيَو نالا مجريف ؛ ِهّلَمَعَو هلام ُهَلْهَأ : هال

 . هيلع ٌنفتم (ُهْلَمَع

 ٌةْمَجْلا» 8 يبنلا لاق :لاق هنع هللا ير ةوعسما نبا نع راع يداعلا 64
 . يراخبلا هاور «َكِلذ ُلْثِم رانلاو هِلْعَت ِكاَرِش ْنِم ْمُكِدَحَأ ىلإ برق

 هللا لوسر مداخ ّيِملْسألا بعك نب َةَعيبَر سارف يبأ نع :رشع يناثلا - 5
 یا هللا لوسر عم بيا تنك :لاق هنع هللا يضر ٍةّمصلا لأ ْنِمَو ةي

 .ةنجلا يف َكَنَقَفاَرُم م كأس :تْلَقَف «ينْلَس» :َلاَقَف ِهِتجاَحَو ءدِيوضَوِب هيِتأف

 «دوجسلا ٍةرْثكِب كيف ىلع ينعأف» :لاق كاذ وه :تلُق كلذ َرْيَغ وأ» :لاَقف

 .ملسم هاور
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 ىْوُم ناب - ِنَمْحرلا ِدْيَعوُبَأ :لاَقُيَو هللا دبع يبأ نع :رشع ثلاثلا - ۷
 َكّنِإف ةووجسلا ةرثكب كيلع» :لوقي قي هللا لوسر تعمس :لاق ةي هللا لوسر
 اورو طا ع طخ و اولا كر لةم هلل دامب نأ

 . ملسم
 «هنع هللا يضر ءيِمَلْسآلا رب نب هللا دبع َناوفَص يبأ نع: رش عبارلا- ۸
 ,يذمرتلا هاور «هلمَع ْنُسَحَو هرْمُع لاط ْنَم نالا رح هلك هللا لوضر لاك
 , ريحت تخ :لاقو

 .ةلمهملا نيسلابو ءابلا مضب : «رسب»

 را نب ۽ سنأ يع َباَغ : :لاق ءهنع هللا يضر سنأ نع : رشع سماخلا - 4
 َتلَئاَق لاتق وأ نَع تبع هللا لوسر اب ۰ لاقف ٍرْذَب ا يضر

 ناک امف . ُعَمْصَأ ام هللا نير َنيكِرْشُملا لات ينهش هللا نِ ؛ َنيِكِرْشُملا

 ينعي - ءالؤنه ْعَص امم كلا رع را فشلا و
 لا َنيِكِرْشُملا ي يني ءال ْمَنص ام كَ ارب - اسما

 دود نِ اهَحيِ دج يل 0 برو نجلا کک :لاقف

 es خرب نشل وأ ,ٍفيِسلاب ةبرض

 نن وأ یر انك : :سنأ لاق . هان أ الإ ٌدَحأ ُهقَرَع امه َنوُكِرْشْملا هب لم

 هللا اوُدَماَع ااف لاجر َنيِنِمْؤُملا نمإ : ِهِهاَبْسَأ يفو هيف تّلَرن ةيالا هذه نأ

 . هيلع ٌقفتم .اهرخأ ىلإ ۲۳ : بازحألا هيلع

 كلذ ُهَللا َنَرِهْظُيَل : يأ ءءارلا رسكو ءايلا مضب يوُر للا ٌنيِرِيَل» :هلوق

 . ملعأ هللاو «رهاظ هانعمو ءامهحتفب يورو « ساثلل

 يضر يردبلا يراصنألا ورمع نب ةَبَقُع دوعسم يبأ نع :رشع سداسلا ٠

 لجر فاق انرودهط .نلع لباشت اك ةفدصلا هبا تلون ايل لاق هتف هللا
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 هللا نإ | :اوُلاقف عاصب ٌقّدَصَتق ا ر اجو E اولاقف ريِثك ۽ ۽ يشي قدصتف

 يف ْنيِبِمْؤُملا َنِم نيِعّوطُملا ْنوُرِمْلُي َنيِذَّلاِم تلف !اذه و ل

 . هيلع ٌقفتم 3/8 : ةبوتلا ةيآلا «ْمُهَدْهُج الإ َنوُدِحَي آل َنيِذّلاَو تافّدّصلا

 ٍهرْهَظ ىلع اَنُدَحَأ لمحي يأ :ةلمهملا ءاحلابو ؛نونلا مضب ؛لیاځنو»

 CEE اا

 يبأ نع «ديزي نب ةعيبر نع ءزيزعلا دبع نب ديعس نع: رشع عباسلا ١

 لكك يلا نع «هنع هللا | يضر ؛ةذانج نب بدنج رد يبا نع «ينالوَحلا سيردإ

 ىلع ْمْلظلا ت 5 يِداَبِع اي» :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا نَع يوري اميف

 0 | لا ْمُكلُك يدابع ا ءاوملاطَت الق اّرَحُم مب هلع يب
 ينوُميطتْساَف طا لإ عيا ملك يِداَبِعاَي ۽ ْمكِدُمَأ ينوذهتساف

 يدابع اي ا ينوسكتْساَف ةنْوَسك نم الإ راع ْمُكلُك يِاَبعاَي ْمُكَِمطأ

 ْمُكَل رِفْغَأ ينورِفْغَتْساَف اه تلا ٌرْفَغَأ اأو راها ليلا ریخت مكنإ

 يڍاٻع اي «ينوُمَفنتف يف اوليت ْنَلَو «ينورضتق يرض اوني نأ نإ يدابع اي

 منم جاو ,لُجَر ٍبَلَق ىقتأ ىلع اوناك ناك إو «مكرجاو محو نأ وَ

 اوناک ر مكن مكرو محو نأ ول يدابع اي اعْيَش يكْلُم يف كلذ دار ام

 نأ زل يدابغات + .ائيَش يكلُم ني كِل صفن ام مني ٍدجاَو ,لجر سلق رجْفأ ىلع

 لك تين ينولأسف جاو ديعص يف اوُماَق ْمُكَنِجَو ْمُكَسْنِإَو مكرو ْمُكلوُ
eلجأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع اًمم كلذ صقن ام  

 َدَجَو ْنَمَف ءاَماَيإ ْمُكيفوَأ مع ْمُكَل اهيصخأ كلاما يه ام يِباَبع اي حبلا
 وبأ ناك :ٌديعس لاق ا الإ را الف كلذ ريع دو نمو للا دف ارا

 نع انيورو . ملسم هاور .هيتبكر ىلع اثَج ثيدحلا اذهب ٌتَّدح اذإ سيردإ

 اذه نم فرشأ ثيدح ماشلا لهأل سيل :لاق هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا

 .ثيدحلا
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 رمُعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب

 «ريذنلا مكَجَوركَذَف نم هيف ركي ام مرمت مل وأ : ىلاعت هللا لاق
 هيو ؟ْلس نيس مكرمعت ملأ : ةانعم : :َنوُقَقَحُملاَو سابع نبا لاق . ۳۷ :رطاف

 :ليقو . نس ةَرْشَع ينامث هانعم : ليقو نات هللا ءاش نإ هرکذنس يذلا ٌتيدحلا

 و اهنا ا ناو لو فورس يبلكلاو نسحلا ُهَلاَق .هنَس نيعبرأ

 وه :ليقو .ةدابعلل غرف ةنس نيرا ْمُهُدَحَأ غلب اذإ اوناك ٍةنيدملا لها نأ
 ري مو

: 1 

 اللا ا 0 ةر هلاق بسلا : : ليقو

 .:لاق لب يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :لوألاف ثيداحألاامأو - ۲
 . يراخبلا هاور دنس َنيَتِس ْمَلَب ىتح هلأ َرْخَأ ءىرما ىلإ | هللا ٌرَّذُعَأ

 َرْذْعَأ :لاقُي .ةّدُملا هِذه ُهَلَهْمأ ْدإ ًارْذُع هل كري ْمَل :هانعم :ءاملعلا لاق

 .ِرّذُعْلا يف ةياعلا ْعَلَب اذإ : لجرلا

 هنع هللا يضر رمع ناك :لاق ءامهنع هللا يضر «سابع نبا نع :يناثلا - ١١

 اذنه لحي مِل :لاقف هيمن يف َدَجَو مُهضْعَب نأكف ءِرْدَب جنا ىاولعاب

 ينلخدأف موي تاذ يناعَّدف مُتمِلَع ثيم هن :رمع لاقف ! هلم ءا انَلَو انعم

 : ىلاغت هللا لوف: نف كولوتتاام :لاق ميريل الإ لئَموي يناعد هنأ تْيََر امف «مهعَم

 ا اا ا ١ :رصنلا (؟ٌحفْلاَو هللا صن ًءاج ااو

 كلذكأ : يل لاقف e ل هرفختسنو

 خيتتو كجا ت ةمالع كلذ 4 ا ل رض هج 5-6

 TT ا
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 ةالص هي 6 هللا لوسر ىَّلَص ام :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع :ثلاثلا - 4

 ل :اهيف لوقي الإ « حتفلاَو ا اذإ» ِهْيَلَع ْتْلَرَن نأ دع

 هيلع قفتم «يل ٌرْمْغا ّمُهّللا َكِدّمَحِبَو

 يف لوق نأ رثكُي لو هللا لوسر ناك :اهنع «نيحيحصلا» يف ةياور يفو

 . َنآرَقْلا لوا «يل ٌرِفغا مُلا دمو ابر مهلا كتاحبس» : RT هعوكر

 حسف: ىلاعت ِهِلوَق يف نآرقلا يف هب َرِمُأ ام لَمْعَي : يأ َنآرْقْلا لّوأَتيِ» ىنعم

 . «هرفغتساو كېر محب

 e نأ لبق لوق نأ رثكُي كي هللا لوسر ناك :ملسمل ةياور يفو

 :تلق :ةشئاع تلاق .هَكيَلِإ بوُنأَو َكرِفْعَتْسأ كيمو ّمُهَّللا َكَناَحْبْس»

 يل تَلِعُجِو :لاق ؟اهلوقت اهّتدخأ كار يتلا تاَمِلَكلا هذه ام هللا لوسراي

 .«ةروسلا رخآ ىلإ حلاو هللا رص اج اّذِإ اهل اهيأر اَذإ يمُأ يف ٌةمالع

 o ممم of o ام - 1

 .وهدمحبو هللا ناحبس» : لوق نم رثكي هَ هللا لوسر ناك :هل ةياور يفو

 ىَرَأَس ينأ يِبَر ينرَبخأ» :لاقف ؟ِهْيَلِإ ٌبوُنأَو هللا رِفغَتْسا هيُمحبو هللا َناَحْبُس
 مل £ 556: مهم م 5 م8 of o 60# -هج * وع 4 31 هما

 هللا روتا (ولامحبو هللا ناحبس : 8 لوق نم ترثكا اهتيار اذإف يتما يف ةمالع

 الا تیارو 0 حف «خسفلاو هللا رص َءاج اذإ»: اهنيأَر دف هْيَلِإ بوتو

 . «ًاباوت ناك ُهّنِإ هَرِفْغَتْساَو كبَر ٍدَمَحِب ْحّبَسَف .ًاجاَوفَأ هللا نيد يف َنوُلْحْدَي

 ىلع َيَحَوْلا َمَباَت لجو رع هللا نإ :لاق هنع هللا يضر سنأ نع: عبارلا 6
 . هيلع ٌقفتم . ُيَحَوْلا ناك ام رْثكأ يفوت ىتح ءِهَتاَفَو لبق هلو هللا لوسر

 لک تعبي : خل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع : سماخلا ١7

 . ملسم هاور هيلع تامام ىلع دبع
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 ريخلا قرط ةرثك نايب باب - ۳

 . ۲٠۵ :ةرقبلا ( ميل ب هللا نق ريخ نِ اوُلَعَْت امو : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ۷ : ةرقبلا هللا ُهْمْلعَي ريخ نم اوُلَمْفَ امو : ىلاعت لاقو

 لمع نم : ىلاعت لاقو :VY ةلزلزلا ري ريخ ٍةَرَذ لاق لمعي ْنَمَفا : ىلاعت

 .ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠١ : : ةيئاجلا ( ِهِسْفَنِلَف ًاحِلاَص

 :اهنم ًافرط ركذنف «ةرصحنم ريغ يهو ءًادج ةريثكف ثيداحألا اّمأو

 دبر اينكب :لاق هنع هللا يضر ةَدانُج نب بدانجم رذ يبأ نع: لوألا ۷

 ىأ تلق ی قالار لا ُناميإلا» :لاق ؟ُلَضْفَأ لاَمْعألا ّيَأ .هللا

 ؟ ٌلَمفَأ مل ناف :ُتْلق . هانم اَهُرْتكَأَو ءاهلُهأ َدْنِع اًهسْفنأ» : لاق ؟ رض باقّرلا

 ْنَع تْفْعَض نإ تيارا هللا لوسر اي :ّتْلُق .هَفْرَحِل ُمَنْصَن وأ ًاعباَص ٌنيعت» :لاق

 .«كيفن ىلع كنم ٌةَقدَص اهنإف سائلا نع كرش ُفُكَت :لاق ؟ لمعلا ضب

 ةا ناتاشا يورو ءروهشملا وه اذنه ةلمهملا داّصلاب «مِناصلا»

 ٌلواَحُي ام نقتي ال يذلا :«قرخألاو» تال وتو «يلايِع وأ رقف ْنِم عايض اذ يَا

حبي :لاق عل هللا َلوُسَر نأ هنع ُهللا يضر ًاضيأ رذ يبأ نع يناثلا
 

 ءُةَفَدَص ٍةَدِيمْحَت لكَ فص وحين لک iS ْمكيحَأ ْنِم ىمالُس لک يلع

 ركنملا نع يهنو :ةَقدَص ِفورعَملاب رمأو ا سکت «ةقدص ليَ لکو

 . ملسم هاور ٤ نم امهغكري ناكر كلذ ْنِم ٌءِرَجُيَو م

 | : ميملا حتفو ماللا فيفختو ةلمهملا نيسلا متي ١ ىمذلشلا»

 a لي يبنلا لاق :لاق ُهْنَع : ثلاثا 8

 نارو 3 قيرطلا نع طا ىذألا اَهِلاَمْعَأ ٍنِساَحُم يف تج و

 . ملسم هاور نفذت آل ٍدِجَْسَمل درک مالا اهلاَمْعَأ ءیواسم
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 وح الان وود لأ َبَعَذ ىللا لوشراي :اولاق ًاسان نأ .: ا

 : لاق ْمِلَوْمأ لوضفب َنوُفَدَصميو «موصن امك نوموصیَو لم انك نولي

 ةريبكت لکو ةَقَدَص حييت لب نإ :هب َنوُكُدَصق ام مك هللا لَعج ق سيل وأ

 هنو ةف فورعملاب رم و ةقدص ويله لکو ف ةديمحت لکو .ةقدص

 ا يتاي هللا لورا واق ةقدنم مكِدَحأ عضب يفو ٌةقدص ملا نع

 اهيف هيلع ناكا ماَرَح يف اهَعضو ول ميارا : لاق ا نو ةتوهش

 . ملسم هاور .هٌرْجَأ هَل ناك لالحلا يف اهَعضو اذإ كلذكف ؟رْزو

 .ٌرْثَد :اهدِجاو ءلاومألا : ةثلثملا ءاثلاب ُروُتّدلا»

 ETE TE : ع يبنلا يل لاق :لاق هنع : سماخلا ١

 . ملسم هاور «قيِلط وجوب كاخَأ ىقلَت نأ

 ّلك» : هلي هللا ٌلوّسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :سداسلا 7
 الا لت : ُسْمشلا هيف ملط موي لك ٌةَقَدَص هلع ساثلا نم ىَنالَس

 فد ُهَعاَنُم اًهِيِلَع ۾ هَل مقرن وأ ءاَهْيِلَع ُهَلِمَحَتَ ءويباد يف لجرلا نين ا

aىذألا تو ا ٍةالَّصلا ىلإ اهيشمت ٍةوطخ لکيو دص ةبيطلا  

 . هيلع ی قفتم «ٌةَقَدَص ٍقيرطلا نع

 هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور نم ًاضيأ ملسم هاورو

 ربك نمف لصف ةلامئالثو نيت ىلع ذآ يب نم ناسنإ لك َقِلُ هاد :ي
 قيرط ْنَع أرجح لزعو للا رفغتساو هللا م حبسو هللا لله هللا دمحو هللا

 ركْنُم ْنَع ىهن وأ ٍفوُرْعَمب رم وأ « سالا ٍقيِرَط نع ًامْطَع وأ ةكْوَش وأ ٍسانلا

 كالا ل ءةئامثالثلاو ٌنيتسلا َدَّدَع

 هيل قس ززا غال لا يف للا

 فيلل اهب اَمَو ُقْرَّرلاو ُتوُقلا :هُلزنلا»



 راج نر بت ال تاملسملا َءاَسْي اَي» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع : نماثلا- 4

SS 

 .واّشلا يف ريتا

E 8َنوَتِسَو عصب وأ نوب عض ُناَميِإلا» :لاق 5 يبنلا نع هنع :  

 ُءايحلاو «قيرطلا نَع ىّألا ٌةَطاَمِإ اًماَنَأَو هللا الإ لإ آل لوق اًهلضفأَف : ٌةَبْعش

 . هيلع ٌقفتم «ِناَميإلا نم َةَبْعُش

 . ةعطقلا : «ُةَبْعْشلاَو» . حنت دقو ءابلا رسكب «ةعست ىلإ ةثالث نم «مضبلا»

nلع حشا يرطب يشب لر امنيو  

 ذق نا يذلا لب شا ن بلا اذنه ل فل : للا لاقف 5
 بلكل ىس يقر ىَتَح ءديِفب هكسفأ مَ هت هب امف ربل رن يب ب

 لک ف : لاف ؟ًارجأ مُئاَهَبْلا يف انَل نإ هللا لوسر اي :اوُناَف ههَل ّرْفْعَف هَل ُهّللا ٌرْكَشَف

 . هيلع ٌقفتم هٌرَجَأ ٍةَبطَر ٍدبك

 . اَلا هلأ ىَل َرْفَعف هَل هللا ركَشف» : يراخبلل ةياور يفو

 هنأ ذإ شعلا تقي داك دف ةّيِكَرِب فيطُي ٌبلك امني :اَمُهَل ةياور يفو

 .«هٻ اهل رفغف ُهَتَفَسَف هب ُهَل ُتَقَتْساَف اََفوُم ْتَْعَرَ ‹ليئارسٳ يئ اًياَعَب نم يغب

 وحلا يهو (ةيكر» لوخ رودي :«فيطيو» :تفخلا :(فوُمْلا»

 ٍةنَجْلا يف ُبْلقَتي الجر تير دقل» :لاق لف يبنلا نع هن: َرْشَع يِداَحْلا -
 . ملسم هاور .«َنيِمِلْسُمْلا يِذؤت َتناَك تيرطلا ِرهَظ ْنِم اهَعَطق ٍةَرَجَش يف

i2 00 0 6 ها # عمل مل 5  fromلويس  

 نيحنأل هللاو :لاقف ٍقيرط رهظ ىلع ةرْجش نصغب لجَر رم :ةياور يفو
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 .«ةنَجْلا لخذأف .ْمِهيِذْؤُي ال َنيِمِلْسُمْلا نع اًذنه

 . هَل رفغف هَل هللا ركشف ةرخأف ‹«قيرطلا

 «ءوضولا اف امرك نما : : هي هللا لوسر لاق :لاَق هن : َرشَع يناثلا - ۸

 ةا ةدايزو ةغمجلا نيبو نيب ام هَل َرِفَغ ءَتَضْنَأَو عَمَتْساَف َةَعُمْجْلا ىتأ مت

 . ملسم هاور اعل ْدَقَف اًضَحْلا سَم ْنَمَو « مايأ

 وأ مِلْسُملا ُدْبعْلا ًاضوَت اذإ» :لاق كي هللا لوسر نأ ةع :رْشَع تلاّثلا - 1۲4

 مَعَ املا ْعَم هيي ايل رظن ةةيطخ 2 + لك ِههجَو نم جرح ُههْجَو َلَْفَف نمو

 عم هادي اهتشطب ناک ٍةَديليخ 2 : لك هيد ْنِم جرح هيي لْسَع ااف اَلا رطق رجآ

 الجر اهم ةا لک تجرح باجر لسع اذإف ءاَمْلا رطق رجآ ْعَم و ىاَمْلا

 . ملسم هاور «بوُنذلا َنِم ايق َجْرْحَي ىّبحِءاَمْلا رف رجآ مم عمو ِءاَمْلا ْعَم

 ةميحلاو محلا تارلصلا "لاف ف هللا لرو نع دنع. يقع عئارلا كت

 هاور ٌرِئاَبَكْلا تيما اإ ّنُهَنيَب اَمِل ٌتاَرْفَكُم َناَضَمَر ىلإ ُناَضَمَرَو ِةَعُمَجْلا ىلإ
 عاتب

 وحمي ام ىَلَع ملأ الأ» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع :ٌرْشَع سماخلا - ١
 عابس لاق هللا لّوسر ان ىلي الاف «؟ٍتاَجَرَدلا هپ عفریوو ءاَياَطَخْلا هب هللا
 دعب ةالّصلا ٌراَظَتْناَو .دجاسملا ىلإ حلا ةر نراکملا ىَلَع ءوضولا

 1 ملسم هاور طاير مكد ٍقالّصلا

Em E زال هللا 

 .ٌرصَعْلاَو حبصلا : «ِناَدَرَبْلا»

o۲ 



 رئاس وا دلا ضرم اذإ» : هيي هللا لوسر لاق :لاق هنع :َرْشَع ٌعباَسلا 1680

 . يراخبلا هاور «ًاحيجص ًاميِقُم لمعي ناك ام لثم هل بيك

 لك» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباَج ْنَع :َّرْشَع ّنماثلا - 4

 ٠ هنع هللا يضر ةقيدح ةياور نم ملسم هاورو «يراخبلا هاور «ةَقَدَص ٍفوُرْعَم

 اسرع سري ملم ْنِم امد : لإ هللا لوسر لاق :لاق نع : َرشَع عساقلا -

 هل ناک الإ ُدَحأ هرز الو ةَقَدَص نم قر امو َةَقَدَص ُهَل ُهْنِم لك ام ناک لإ

 ٌناَسْنِإ هنم لايف ا هللا سري القد :هل ةياور يفو . ملسم هاور ل

 . هةَماَيقْلا موي ىلإ ٌةَقَدَص هل ناكل ٌرْيَط الو َةَباَد الو

 هللا يضر ريس 0 نم ا 00 ُءيش 38 باد الو

 , هنع

 ا : يأ (6 ٌؤَرِري» : لوق

 كل كلذ لَم دملا َبْرَ اوتي نأ ةَمِلَس وئ دارا : :ّلاق ُهْنَع :ٌلوٌرشعلا--

 برق اولقتت نأ نوير مآ ينغلَب ْدَق ُهْنِإ» : مهل لاقف < لَو هللا لوسر

 َةَمِلَس ينب» :لاقف كلذ اَنْدَرَأ دف هللا لوسراَي معن :اولاقت دسم

 . ملسم هاور «مكراثأ بنَ ْمُكَراَيِد «مکراثآ بنَ «مکرايد

 اضيأ يراخبلا هاورو . ملسم هاور ةَجَرَد ةرطخ لكي نإ» :ةياور يفو

 . هنع هللا يضر سنأ ةياور ْنِم ُانْعَمِ

 «مهنع هللا يضر راصنألا نم ةفورعم ةليبق :ماللا رسكب َةَمِلَسوُنَبِ» و

is 

 : لاق هنع هللا يضر بك نب ّيِبَأ ر ْلْنُمْلا يبأ ْنَع : َنوَرْشعلاَو يدا - ۷

 هَل ليقف ةالَص ُهيِطْحَت ال لاکو نم ٍدِجْسَمْلا َنِم دعب اجر ملغ ال ٌلُجَر ناک
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 ام :لاقف ٍياَضْمْرلا يفو ِءاَمْلَظلا يف ُهْبَكَرَت ًارامج َتْيَرَمْشا ول :ُهَل َتْلَقف وأ

 ىلإ ياشمم يل بتكي نأ دير ينإ ءدجسملا بنج ىلإ رم نأ يرسم
 هللا ْعَمَج دق» : 4 هللا لوسر لاقف .يلُهأ ىلإ تْعَجَر اذإ يعوُجْرَو َدِحْسَمْلا

 . ملسم هاور هلك كلذ كل

 اَهَباَصَأ يتلا ضرألا : «ءاضْمَرلا» . َتْبَسَتْا ام كَل نإ :ةياور يفو
 .ديدشلا ّرَحْلا

 هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دمحم يبأ ْنَ : نو ٌرْشعلاَو يناثلا -

 نِم ام ِنْنَعْلا ةحيبَم اًمالغَأ ('0َةَلّصَخ َنوُعَبْرَأ» : ِةِقَو هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 َةْنَجْلا اه ُهّللا ُهلَخْدَأ الإ اَمِدوُعْوَم َقيِدْضَتَو ابات َءاَجَر اهنم ٍةَلْصَحِب لْمْعَي لماع
 . يراخبلا هاور

 .ِهْيَلإ اهر مّن اَهنبَل كأي اهي ةيطْعي نأ «ةَسيِئَمْلا»

 بلا تعيس :لاق هنع هللا يضر متاح نب يع نع : :نوٌرشلاو ثلاثلا -

 . هيلع ٌّق ٌقفتم (ةرمل قشپ وأو زاَثلا اوُقَتا» :لوقي هِي

 الإ ٍدَحَأ ْنِم منيا : و هللا لوسر لاق :لاق هنع امهل ةياور يفو

 ريو مد ام الإ یر الف نم میا رظنيلا .ناَمُجرَ هيو نیب سیل هبَر هملکیس
 هجو َءاَْلَي رانلا الإ ىر الف هيدي نيب وظني دق ام الإ یری الف 0 ماش

 . (ةَبيَط ةملكبف دجي جي مل ْنَمَف ر شولو رالا ارتا

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنا نع :ٌنورشعلاَو عبارلا 1

 ةَبَّرُشلا ٌبّرُشَي وأ ملقب الكا لات ذأ دْبَعْلا مرا نإ»

 . ملسم هاور هاَهْيَلَع هدمحیف

 .ةوْشَعْلا وأ ةودخلا يهو : ةزمهلا حتفب ,ةلكألا» و 9

 :لاق يب يبنلا نع «هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع :ّنو ٌرِشعلاو سماخلا 0١
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 هَسْفَن قف ِهْيَديِب لَمْعَيِ» :لاق ؟ذجب ْمَل ْنِإ َتْيأرَأ :لاق ةَقَدَص مِلْسُم لك ىَلَع»
 لاق هَفوُهْلَمْلا ٍةَجاَحْلا اذ ُنيِعُي» :لاق ؟ْمِطَتْسَي ْمَل ْنِإ َتْيَأََأ :لاق :«قَّدَضتَيَو

 لمي مل نإ تار :لاق يح وا فورغملاب رم :لاق سَ مل ذإ تأ
 .هيلع قم هد اَنْ رَشلا نَع كيو :لاق

 ةعاطلا ىف داصتقالا ىف باب - ٤
 : ىلاعت لاقو ١ :هط 4ىَقْشَتِل َنآْرَقلا َكِْيَلَع اَنلَوْنَأ ام هط» : ىلاعت هللا لاق

 .18 :ةرقبلا «َّرْسُعْلا مكب ُديِرُي الو رسيا مك هللا ديري

 ْنَم :لاق َةأرْما اهَدنِعو اَهْيَلَع لند لَو يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۲

 َللاَوَف ءَنوُقيِطُت اَمِب ْمُكْيَلَع ٌةم» :لاق اهِتالَّص ْنِم ُركْذَ نال مذله :تلاق ؟وِزه
 3 مما م 5000 ر و 4 ر
 قفتم هبلع هبحاص مواد ام ِهْيَل نيدلا بخ ناكر ل ج هللا لمي ال

 هلق

 منع هاو مطفي ال : : يأ هللا لمي الر ىنغمو . .رجرو يف ةملك «ةهمو»

 ْنَأ مك يبني ءاوكرشف اوم شخ لامل ةَلَماَعُم ْمُكَلِماَعُيو .ْمُكِلَمْعأ َءاَرَجَو

 . . مكيلَع هلضفو ْمُكَل هبوب موديل هيلع ماَوَدلا نوي ام اوات

 يلا جاوز توی ىلإ طهر ةثالث َءاج :لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نعو - 141

 نحن نبأ : اوُلاقو اَهوُلاَقَ مناك اوُريخأ الف لكي فا ٍةَداَبِع ْنَع نواس ل

 يلصق ان اًمأ : ْمُهَّدَحَأ لاق .رخأت امو هبل نه دق ام هل رفع دف في ّيبنلا نِ

 ٌلِزَتْعَأ انار :رصخالا َلاقَو رِطْفُأ الو َرْهَّدلا موصأ انأو :رخآلا َلاقَو ءأدبأ ليلا

 !؟اَذَكَو اَذك متل متنأ» :لاقف مهل و هللا ل وسر ةاجف ءأدْبأ جف وزتأال ٍءاَسْلا

 ُجْورَتأو دفا يِلَصَأَو ُرطْفَأَو ُموُصَأ ينكل هل مُكاقتأو هَ مكاشخأل يْنِإ هللاو اَمأ
 ةو ن

 . هيلع ٌقفتم . يله سياف م نع تغرم تاسلا

 اًهلاق «نوُعطنتملا َكّلَم» :لاق لب يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو -4
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 . ملسم هاور ثالث

 .ديِدشتلا عِضْوُم ريغ يف نودَّدشتمل ت | َنوُقْمْعَتُمْلا :«نوعطنتمل وندم
 ْنلَو وسي نيدلا نإ» :لاع ةي يبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع - 6

 ٍةَحْوٌرلاو ٍةَوْذَعْلاِب اونيعتساو ءاورشبأو اوُبِراَقَو اوُدّدَسَف ءهِبَلَع الإ ُنيّدلا داي 20

 يراخبلا هاور ةَجْلُدلا َنِم ٍءٰيشو

 َدصَّقْلا ةَجْلّدلا َنِم ٌءْيَشَو ءاوُحوُرَو اودغاَو اوُبِراَقَو اوُدَدَس» :هل ةياور يفو

 e َدصَقْلا

 : يورو ءًابوصْنَم يورو .هّلِعاَف مس مل ام ىَلَع ٌحِوُفْرَم وه (ُنيّدلا» : هلوق
 كلذ َرَجَعَو نيذلا هبل : يأ : : (هبَلَغ لإ : لم هلوقو .ٌدَحَأ َنيّدلا ٌداَشُي ّنْل»

 :«ةحورلاو» .راهنلا لأ ُرْيَس : «ةوذغلاو» .هقرط ِةَرْثَكِل نيّدلا ٍةَمواقُم ْنَع ْداْسُمْلا

 اونیوتشا و ءيت ٌةَراَعِتْسا الهو . لّيّللا ٌرِجآ : ةَجلُدلاَو ,ٍراَهْنلا رجا

 ثيحب كول .غاَوْفَو کاشت تقر يف لامعألاب لجو زع 4 هللا ةعاط ىلع

 ريس َقِذاَحْل املا نا ام ْمكدوصقم واو نوماس الو َةَداَبعْلا نولس

 بعت ٍرْيغِب دوصَقَملا لصيف ءاَمرْيَغ يف ُهُباَدَو وه حيرتسيو ِتاَقْوآلا هِذه يف
 . ملعأ هللا
 ٌدوُدَمَم ٌلْبَح اًذِإَف َدِجْسَمْلا اي ُبنلا لد :لاق هنع هللا يضر سنأنعو - 5

 تر اذإف بيرل ٌلْبَح اذنه :اولاق «؟لبَخلا اذنه امد :لاقف نيتيراسلا نيب
 ريَ رف اًذِإَف طاش ُْكُّدَحَأ لَصْيل ةولح» : ةي ّيبنلا لاقف .ِهب تقلع
 . هيلع ٌقفتم

 َوُهَو ْمُكَدَحَأ سخن اًذإ» :لاق 5 هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر شاع نعو - ١40
 يِرْدي ال سا وُو ىّلَص اإ مكَدَحأ نإ موا نع َبَهْذَي یت قري « َلَصُي

TEEهيلع ٌقفتم «هسفن بسيف رفغتسي بهذي ةلحل ر0 ل م 2  . 

 ْعَم يّلصأ ُتْنُك» : لاق امهنع هللا يضر ةرمس نب رباج هللا دبع يبأ نعو - ٨۸
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 . ملسم هاور هأدصق ُهتبظخو ًادصَق ُهئالَص تناكف ءِتاوَلَّصلا ب يبنلا

 .ٍرَصِقْلاَو ,لوطلا َنْيَب يأ :ًادْصَق : ُهلوق

 نيب يك يبنلا _یخآ : لاق هنع هللا يضر هللا دبع ِنْب ٍبْهَو ةفيَحم يبأ نعو - 4

 :لاقف ةلّذبتُم ءادرذلا 1 ىأَرَف ىاَدْرُدلا ابا ُناَمْلَس َراَز رف یادردلا يبأو َناَمْلَس

 ءادرذلا وبأ ًءاَجف ءاّينّدلا يف ةا ل ل ِءادردلا وب كوخأ :تّلاق ؟كْنَأَش ام

 لكا لکا یت لکاب انأ ام :لاق «مِئاَص ينإف لک ٠ هَل لاقف ءَماَعَط هل عصف

 من : هل لاقف موقُي بهذ مّن مات من: هل لاقف موي ءادردلا وب بهذ ُلْيَللا ناك اّمَلَق

 :ْناَمْلَس هَل لاقف EE ءنالا مل :ٌناَمْلَس لاق ,ليللا رخآ نم ناك امل

 لك ٍطعأَف . ًاقح كع َكلْهْألَو فح َكْيَلَع َكِسْفْنَل َنِإَو فح كيل كرل نإ

 نال ىش : هل يبل لاقف هل كلذ َركَذَف كي يبنلا یتا «هقح ج يذ

 . يراخبلا هاور

 تا : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورم نب هللا دبع محم يبأ نعو - ١6

 لاسر لاقف «تشع ام ليلا تو رانا ن ٌنَموصأل هّللاَو : لوثأ ينأ ةا يبنلا

 لوسر اي يأ َتنَأ يبأب هلق دف : هَل تلف ؟كلذ لوقت يِنْل تنأ» : هلي هللا
 هلا نم ْمُضَو قو منَ ءزطفأَو مص كلذ عيطتْسَت ال كنإق» :لاق .هللا

 قيطأ ينإف :تلق» ٍرْمّدلا ماب لثم كلذو اهلا رطب ةَنَسَحْلا نإ ماي الن

 كلذ نم لصف يطأ ينا :تلق ءِنيَمْوَي رطفأو ًاموي مصف : لاق كلذ ْنم ٌلْضفَأ

 يفو .«ماّيّصلا لَدُعَأ َوُهَو اب دوا ماّيِص كلذف امري رطفأو ًاموي مصف :َّلاَق
 هللا لوسر َلاَقَف .َكِلذ ْنم َلَضْفأ يطأ ينِإَف :ُتْلَقَف «ماّيّصلا ٌلْضْفَأ وه» :ةياور
 لكي هللا لوسر لاق يتلا ماّألا ثالثا ُتْلِبَق نوكأ ْنآلَو كلذ ْنم َلْضْفَأ الد : هل
 . يل اَمَو يله ْنم ّيلإ بح

 یب :تلق «؟ليللا موقتو راهنلا موصت كنأ ٌرَبْخَأ ملأ» :ةياور ىفو

 َكِيَلَع ٌكِدَسِجل نإف ْمسْقَو منو .زطفأو مص :لَعْفَت الفد :لاق هللا لوسَراَي
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 كِيََع كرؤَرل نإو ءاَقَح َكْيَلَع كجْؤَرل نإَو ءاَقَح كلغ َكّيَيَعل نو ءاَقَح

 ارش ٍةَتَسَح لب كَل نإ «مايآ ةثالٍرْهَش لك يف وص ْنأ كبش نإ ءاقح

 ٌدِجَأ ين هللا لوضر اي تلق يلع ذ دًّدشف ٌتدُدَسَف رْمَدلا ماَيِص كلذ نإف اهلا

e؟دواد مايِص ناک امو :تلق هِهْيَلَع ذزت الو واد هللا يب مايِص مص :لاق  

 ةصخر تلق يي اَي :ربك اًمدْعَب لوقي هللا ُدْبَع ناكف رْمَّدلا ٌفْضِن» :لاق

 . هلي هللا لوسر

 :تلقَف كيل لك نآرقلا ارقتو ءرُهذلا موصت : كنا ربخأ مل :ٍةياور يفو

 هن «دواد 4 هللا ين وص مصف» : :َلاَق ٌرْيْخْلا لإ كلذب درا ملو هللا لوسر اي یّلب

 ٌلضْفَأ قيِط مأ ين هللا يبن ا : تلق هرْهَش لك يف نارا !رفاو ء ساثلا دبعأ ناك

 ْنِم لضفأ ا تا هللا ين اپ :تلق «نيرشِع لک يف ه ارفاف» :لاق ؟كلذ ْنِم

 ؟َكِلَذ ْنِم َلضفأ قيطأ ينا هللا یاب :تلق رْشَع لک يف هأرفاف» :لاق ؟كِلذ

 يلا يل َلاَقَو «ّيلَع دد ٌتْدَّدَشَف «كلذ ىَلَع زت الو ٍعيَس لک يف هارفاق» :لاق

 يلا يل لاق يِذّلا ىلإ ترِصُف :َلاق هرمُع كلب لوب لعل يرذت ال كنا. :

E 

 هَدَبَألا َّماَض ْنْم َماَص ال» :ةياور يفو «اقَح َكِيَلَع َكِدَلوِل نِإَو» : ةياور يفو
 ىلإ ٍةالَّصلا ّبَحَأَو دود ُماّيِص ىَلاَعَت هللا ىلإ ماّيَّصلا ُبَحَأ» : ةياور يفو .ًاثالّ

 ناَكَو ءُهَسُدُس مايو هَ موو . ليلا فص ماني َناَك :دْواَد ةالص ىَلاَعَت هللا

 .«ىقال اذِإ ٌرِفَي الو ءأمؤُي رطفيو اموی موضي

 : يأ - هتك داع ناَكَو «بسح تاد ارم يبأ يِنَحكَنأ :لاَق ةياور يفو

 امي املا هَل لوقف ءاهلعب نع اهلأشيف هدو هرم

 4 86 . ينال كلذ َركَذ هيلع كلذ اط امف . ةانيتأ ذنم افنك انل شفي ملو ًاشارف

 :لاق مْوَي لك تل «؟موصت تفيك» :لاقف كلذ دعب هتيقلف «هب ىنقلا» :لاَقف

 هِلْمُأ ضْعَب ىَلَع أَرَقَي ناَكَو ءَّقَبَس ام وحن َركْذَو هليل لك :تلق «؟ميحت فيكو»
 ه4 ع ا 3 همس 2 عع 0 ن مل ون مم د 8 7 روو
 نأ دارا اذإو 4 ليللاب هيلع فح ا نوكيل راهنلا نم هري «هۇرقي يذلا عبسلا
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 . ل يلا ِهْيَلَع قرف اعيش كرنب نأ ةيِهاَرَك نهم ماَصَو ىصخأو اماّيأ رطفأ ىو

 يف اهني ليلو نيحيحصلا يف اًهُمَظْمُم ٌةسيِحَص ِتاِياررلا وله لك
Î 

 هللا لوسر باک ٍدَحَأ بتاكل ٌيِدْيَسأْلا ,عيبرلا نب , ةَلظنَح يعبر ي يأ نعو- ۱

 قفا : تلق ؟ةَلَظنَح اي ّتْنَأ فيك : :لاقف هنع هللا يضر روب يتق :لاق لك

 انكي هل هللا لوسر َدْنِع وكن :ٌتْلُق !؟لوقت ام هللا َناَحْبس :لاق ! َةَلَظْنَح
 جازالا انسفاع لج هللا لوسر دنع ْنِ انجرح اَذإف « نع ير انك راثلاو ةنجلاب

 لب ىقلتل انإ هللاوف :هنع هللا يضر ركب وبأ لاق .ًاريثك ائيسن تاعْيَضلاَو دالوألاو

 فان :ٌتْلُقَف . ةه هللا لوسر ىلع اَنْلَخد ىح ركب وبأو انأ ٌتقلطناف ءاّذنه

 ُنوُكَن هللا لوسر اي :ُّتْلُق :؟َكاَذ اًمْود : لي هللا ٌلوسر ٌلاقف !هللا لوسر اي َةَلَظْنَح

 اَنْسْفاَع َكِدْنِع ْنِم اتر اإ ءنْيعلا يأر انأك ٍةَنَْلاَو راثلاب انّركَذُت كد
 هديب يفت يِذّلاَو» :هكَو هللا ٌلوسر لاقف .ًاريِثك انیس َتاَعّيَضلاو َدالْوألاَو جاور

 ْمُكِشُرُف ىلع ُةكئالملا ُمُكْدَحْفاَضل رْكّذلا يف يدع نوو ام ىَلَع َنوُموُدتْوَ
 . ملسم هاور ءِتاّرَم تال َةَعاَسَو َةَعاَس ُةَلَظْنَح اي ْنِكللَو ْمُكِقُرَط يفَو

 اهدعبو نيسلا حتفو ة ٍةَرَمَهْلا مضب «يِديَسألاَو» .ِءارلا رسب يجبر : ُهَلوق

 اَنجْلاَع : يأ ِنْيَئلمْهمْلا ِنيّسلاَو ِنْيعلاب وه ءانسقاع» : هوقو ُةَدَدْشُم ةروسكم ءاي
 اعقل «تاعيضلاو» . انب الو

 ره اإ ٌبَطخَي هي يللا اَ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ِنعو ۲
 كالو ,سمشلا يف موق نأ ردن ليئارشإ وُ اوقف نع لاس ئاق لْجَرِ

 ذغفيلو لطي للف ورم : لو يلا اقف «موصيو ملكتي الو لطي الو
 . يراخبلا هاور (ةّموص متلو

 لامعألا ىلع ةظفاحملا باب 1٥

 م ممم

 اَمَو هللا ركل ْمُهبوُلُق َعَشْحَت ْنأ اوُنمآ َنيِذّلِل نأ ملأ : ىلاعت هللا لاق
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 سقف ُدَمألا مهْيلَع لاطَف لبق نم باتكلا اوُتوُأ نيِذّلاَك اوُنوُكَي الو ٌّقَسْلا نم لَو

 ١١. :ديدحلا « ْمُهبوُلُق

 بولق يف انلعجو ليجنإلا هانيتاو میرم نبا یسیجب انيفقو» : ىلاعت لاقو

 8 سم م ہک o ھت الإ و “۵ و a 22 ريب والت 5

 ٍناوضر ةاغتبا الإ ْمِهْيَلَع اًهانبتك ام اَموُعَدَنْبا ةّيئاَبْهَرو ةَمْحرو ةقأر ُهوُعَبتا نيِذْلا

 يتلاك اونوكت الو : ىلاعت لاقو ۲۷ :ديدحلا 4(اَهَتَياَعِر ىح اًهْوَعَر اَمَف هللا
 ر ص

 .47 :لحنلا «ًاثاكلأ ةو دعب ْنِم اًهَلْرَغ تضف

 .44 :رجحلا 4ُنيِقْيْلا كيتي ىتَح َكََر ْدُيْعاَوظ : ىلاعت لاقو

 مواد ام ِهْيَلِإ نيّدلا ٌبَحَأ َناَكَو :ةشئاَع ُتيِدَح اَهْنِيَف ُتيِداَحَألا اّمَأَو

 ةالَصَو رجلا ةالَص ن ام ارق هن يَ نع ذأ للا نب هبزج نع
aهَ ق يم ر هل  

 . ملسم هاور «ليللا ْنِم هأرق امنأك هل بِي ‹ رهظلا

 يل لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - 4

 «لّيللا ماي َكَرَتف ليلا مومي ناك ءٍنالف َلْثِم ْنُكَت ال هللا َدْبَع اي» : ل هللا لوسر

 ْنِم ةالصلا ُهتئاَف اإ لي هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو_ ٠١

 . ملسم هاور (ةعكر ةَرْشَع يت راهنلا نم ىلص ءهريغ وأ عِجَو ْنِم ليلا

 اهبادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رْمألا باب - 5 < د 4

 «اوُهتناَف هْنَع مكان اَمَو ُهوُدَحَف ٌلوُسَّرلا ٌمكاتآ امو :ىلاعت هللا لاق
 «ىخوي ّيَحَو الإ وه نإ .ىَوَهْلا نع قطني امو :ىلاعت لاقو ءال :رشحلا

 رب +

 هللا مُكَبيْحُي ينوُعبتاف هللا َنوُبِحُت منك نإ لق :ىلاعت لاقو ء4 ٠٣ :مجنلا
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 ٍلوُسَر يف ْمُكَل ناك ْدَقْلط : ىلاعت لاقو ۱ : نارمع لآ مكون ْمكَل رفغيو
 : ىلاعت لاقو 7١. : بازحألا رجلا مويا هللا وُجْرَي ناك نم ُةَسَح هوُ هللا

 مهنا يف اوُدجَي ال ممه رج ابف ومحب ىتح نونو ال كبرو الو

 مرات نإ : ىلاعت لاقو ٠٠. :ءاسنلا 4ًاميلست اوُمْلَسُيَو تيقن ا اجر

 ىلإ ُهاَنْعَم :ٌكاَملُعْلا لاق ۹ : ءاسنلا (.لوسرلاو وللا ىلإ هوُدُرَف ٍءْيَش يف

 ۸٠ :ءاسنلا للا عاَطأ ُدَقَف َلوُسَرلا معطي نمط : ىلاعت لاقو :ةسلاو باتكلا

 : یلاعت لاقو ء۲ :ىروشلا ( ميِقتْسُم طارِص ىلإ ي ىِدْهَتَل كنإو» : ات از

 ل ٌباَذَع ْمُهيِصُي وأ ةَ مُهْيِصُن ذأ هرن ْنَع َنوُمِلَحُي ندا ردو

 «ةَمكحْلاَو هللا تايا ْنِم ٌنكِتوُيِب ىف یني ام َنرُكْذاَول : ىلاعت لاقو 2579 :رونلا

 ١ . ةريثك بابلا يف تايآلاو "4 : بازحألا
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 :ثيداحألا امآو

 ام ينوغعَد» :لاق قو ينلا نع هنع هللا يضر َةرْيَرُه يبأ ْنَع :لوألاف- 5

 ىَلَع ْمُهثالِتخاو مهلوس ةر ْمُكَلْبَف ناك ْنْم َكَلْمَُأ امتإف : ْمككَرَت
 AE ِءىشب مكترَم اَذَأَو .ةوبيتجاف يش نع يه اذإف اا

 کھ

 عنا للا یوق n : لاق اوا م عدم 500 هللا 0 لوسا

 مكيف . اريك افاليخلا ىَريسف مني شی نم هو دبع میل رات نو ةعالاو

 او .«دجاولاب اا اودع «نييدهَمل نيِيشارلا ء ءافلخلا ةو يسب

 ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور (ةلالض ٍةَعْذِب لک نإ رر تاثدحمو

 ٌساَرضألا *:ليقو «ثتاينألا :ةمجعملا لاذلاب ( .ذجاونلا

e 
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أ لك» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبا ْنَع : تلاثلا- 0۸
 يتمُ

 ينعاطأ ْنَم» :لاق ؟هَّللا لوسراي اي نمو :ليق أ نالا نجلا لولدي

 . يراخبلا هاور «ىَبأ ْدَقَف يِناَصَع ْنَمَو نجلا لحد

 وكلا نب ورُمَع نب َةَمَلَس ِسايٳ يبأ :ليقو «ملسم يبا نع : عبارلا ۹

 «َكنيِمَيِ لك : لاقف ِهِلاَمِشي كي هللا لوسر دنع َّلكأ الجر نأ ءهنع هللا يضر

 هاور .هيف ىلإ اًهَعْفَر ايف ل قل E Ee : لاق . عيطتسأ ال : لاق

 . ملسم
 لاق ءامهنع هللا ىر ر نب ناكنلا هللا دبع يبأ ْنَع :سياخلا- ١

eنيب هللا ُنَمِلاَحُيَل وأ مكفوُفص نوسَتَل» :ٌلوقي ةي هللا  

557 
 يوسي اما یت اَنفوُفَص يوسي ةا هللا ٌلوسر ناک : 0007 يفو

 نأ داك ىثح ماقف امو جرح مث ع انف دق انآ ىأر اذإ تح خاتا اه

 هللا َنَفِلاَحُيَل وأ مكفوفص دوس هللا دابِع» : لاق ُهُرْدَص ًايِداَب الجر ىَأَرف رکی

 ىلع ٍةْئيِدَمْلاِب ٌتْيَب قرتخا :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع :ٌسداَّسلا- ١

 ٌوُدَع رانلا هه نإ» :لاق ْمِهِنَأَسب لي هللا لوس تا « ليلا ّنِم ِهِلْهَ

 ىَنهْلا هب هللا ىَنَعَب ام لّبَم ْنإ» : ال هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَع : ٌعباَّسلا١- 5
 بأ املا تلف ُديَط ٌةَفئاَط اَهْنِم ْتْناَكَف أضر باص ثي لنك ملعلاو
 سالا اهب هللا 3 َءاَمْلا تَكَسْنَأ ٌبِداَجَأ اًهْنِم ناو هَريِثَكْلا َبْشْعْلاَو الكلا

 ال ُناَعيِف يِ املأ ءىَرْخُأ اهم ةفاَط باص .اوُهَرْرَو اَوَقَسَو اهب اوبر
 هللا يَ ام ةَعَفَنو هللا نيد يف قف ْنَم لم َكِلذف . الك تبنت الو ٌءاَم كمت

 يذلا هللا ىَدُم لبق ملو EON ب فري ْمَل ْنَم لنمو مَّلَعَو َمِلَعَف 52
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 . هيلع ٌقفتم هدب ٌتْلِسِرَأ

 .ًاهيِقق َراَص : يأ ءاَمِرْسَكب :َليقو هِروُهْشَمْلا ىَلَع ٍفاَقْلا مضب هَهَقَق»

 ملتو يلم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع : ُنِماَثلا - 1۳

 انو اَهْنَع نبدي وهو اهيف َنْعَقَي شاَرَفْلاَو ُبِاَنَجْلا َلعَجف ارا دقو ,لجر لثمك

 . ملسم هاور «ّيَدَي نم وسفن منَ راَنلا نع ْمُكِرَجْحب ٌدخآ

 يف ُمَقَي يذلا ُفوُرْعَمْلا وه اذه « شاّرَفلاَو داّرَجلا ُوْحَن :«ُبداَنَجْلا»

 .ليواَرّسلاَو رازإلا ُدِقْعَم َّيِهَو «ةّرْجَح ُعْمَج :ٌرَجحْلاَو» .رانلا

 :َلاَمَو ٍةَفْحَّصلاَو عباَصألا يب رَمأ ق هللا لوسر نأ ُهْنَع : ُعِساَتلا 14

 . ملسم هاور «ةكرل اهيا يف نورد ال مكنإ»

 ْنِم اهب ناک ام طميلف اَمْذْخْاَلَف . مُكِدَحَأ يع ْتَعَقَو اذ : : هَل ةياور يفو

 ل رخ ”ليدسملاب هذي حسمي الو ءناَطْيْشلِل اَهَعَدَي الو املك ّىذَأ

 .«ةكربْلا ِهِماَعَط يأ يف يِرْدي ال ُهنِإف ُهَعِباَصَأ

 ىح هنأ نیو ٍْيَشّلُك دنع ْمُكدحأ ٌرْضْحَي اطيل نإ» : هل ةياور يفو

Eيد نم اه ناك ام طوي ُةَمقللا مُكِدَحأ ْنِم ْتطقَس اإ  

 . «ِناطِيْسلِل اًهْعَدَي الو اهلك

 لكي هللا لوسر ایف ايف ماف :لاق :امهنع ُهَّللا يضر ٠ سابع نبا نع :ٌرِشاْعلا 9
a.الرع َةاَرُع ةاَمُح ىلاعت هللا ىلإ َنوُروُشْحم ْمُكنِإ ُساَنلا اي ايا  

 نو الأ ٠١ : ءايبنألا « َنيِلِعاف انك انإ اَنيَلَع ادعو هُديِعُن تلخ لوا اتا اًمك»

 «يتمأ نم رلاجرب ُءاَجْيَس ُهنإو الأ هلك «میجاربإ ةماَيَقْلا موي ىسكي ی الخلا

 ام يردن ال َكَنِإ :ُلاَُي ؛ يِباَحْضأ ّبَر ا :ٌلوُقَأَف ؛ لامشلا َتاَذ مهب ذخ

 ُتْمْداَم ًاديهَش ْمهْيَلَع ٌتنكو» : حلاصلا ٌدِبعْلا لاق امك لوقأف كدب ا

 ْمُهنِإ : يل لايف ١١۷ ١۸ :ةدئاملا «ميكحلا زيرَعْلا» :هلوق ىلإ «مهيف

517 



 :لاق «هنَع هللا 50 :رشغ يِداَحْلا 7

aاک الر ءدْيَصلا لقي ال هنإ» :لاقو ٍفّْذَحلا نع لكي هللا ل  

 .هيلع ٌقفتم «َّنسلا رِسكيَو هَنْيَْلا اقف هنِإو ودل

 نع هللا لوسر نإ :لاقو هاهنف ءفّذَخ ٍلْفَغُم نبال ًاييرق نأ : ةياور يفو

 لوسر نأ َكُتّدَحُأ : :َلاقف داع مث ادص دي ال ا :لاقو ٍفّذحلا نع ىه

 . أدبأ َكُمْلَكَأ ال ؟!ُفِذحَت َتْذُع مك هع یه كل ؛ هللا

 لبقي «هنع هللا يضر «باطخلا كي رمع تار لاق ةعيبر نب سباع نعو 7
o 5مم هود و مقوي وعو# 2 هع همم  ggأد ه  

 ينأ الولو ىرضت الو عفنت ام رجح كنأ ملعأ ينإ :لوقيو  دوسألا ينعي  رجحلا

 . هيلع ٌقفتم .كتلبف ام كلبقي «25 ءهللا لوسر تبار

 ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو تاب - ١

 ركنم نع َيِهْن وأ فورعمب َرِيَأو كلذ ىلإ يعد نم هلوقي امو

 مَ مَ رش اَميف َكوُمكَحُي ىَتَحْنونمْؤمال كبَر ال : ىلاعت هللا لاق

 00 :ءاسنلا «ًاميلشت اوُملَسُيو تْيضق اُم ًاجَرَخْمهِفنَأ يف اوُدجب ال

 نأ مهني مهيب مكحيل ِهِلوُسَرَو ۾ هللا ىلإ اوُعُد اذإ نينيؤعلا لوت ناک اًمنإ» : ىلاعت

 . ٠١ :رونلا نوحلفملا مه َكِئلوُأَو اَنْعْطَأَو انْعِمَس اولو
o 

 هريعو هلق بابل لأ يف ُروُكْذَمْلا ةريره 5 دخ فايداحألا ن

 . هيف ثيداحألا نم

 : الك هللا لوسر ىَلَع تَرَ امل :لاق .هنع هللا يضر «ةريره يبا نع - 4

 زا ْمُكِسْفْنَأ يف ام اوت إو ٍضْرَألا يف امو ِتاولمسلا يف ام هّلل»
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 2 ,ءهللا لوسر تا اي ب AY : a يالا لا ل هب ؛ ياحي

 هلله َكِيَع تلر ذ دقو 7 دلا ماَيِصلاَو الو وصلا : ٌقيطن ام رلاّمعألا

 نيباتكْلا لهآ لاف اَمَك اوُلوُقت نأ َنوُديِرثأ» : هلك .هللا ٌلوسر لاق .اهقيطن الو هيلا

 يلا كيلا اتر كنار اعطا انْعِمَس :اوُنوُق لب ؟انْيَصَعَو انْعِمَس : مكلف نِ
 ْتْلْذَو ُمْوَقْلا اَمَأٌرَتْقا اًمَلَف .ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس :اولاق

 هَر ْنِم هَل لزنأ امب ٌُلوسّرلا مآ :اَهْثإ يف ىَلاعَم للا لر ؛ مهل اهب
Eهِلّسُر ْنِم ٍدحأ َنْيَب قرف ال ِِلْسُرَو هبثكو ِهتكِئالَمَو هللاب  

 هللا اهَحَسن كلذ ولف الف «ُريِصَمْلاَكِيِإَو ابر كنارْفُع اَنْعْطأو اَنْعمَس اواو

 تکان اهل انس ال لإ اسف هللا لي الو :لَجَو رَ هللا َلَّرْنَأَف ءىَلاَعَت

 الو اًنْيَرل معن :َلاَق 4ااطخأ وأ اَنيِسَن نإ اَنْذْخاَؤَت ال ابر ,تّبَستكا ام اَهْيَلَعَو

 الَو ابر ْمَعَن :َلاَق 4اَنِلْيَق ْنِم َنيِذَّلا ىَلَع ُهَنْلَمَح اَمَك ًارْضِإ اَنْيَلَع لمحت
 اَنالْوَم تنأ اَنْمَحْراَو اَنَل ٌرِفغاَو اع فاو ْمَعَن :َلاَق وپ اَنَل قاط ال ام اَنْلُمَحَت

 م م6

 . ملسم هاور مَعَ :لاق 4 نير ِفاَكْلا موقلا ىَلَع ارناف

 رومألا تاثدحمو عّدبلا نَع يهنلا باب - ۸

 : ىلاعت لاقو ۳۲ : سنوي «لالصلا الإ حلا دغ ا5ا : ىلاعت هللا لاق
 معزا نإ :ىلاعت لاقو ۳۸ : ماعنألا «ٍءيش نم باتكلا يف انطَرق امو

 لاقو .ةنسلاو باتكلا : يأ ۵۹ :ءاسنلا لوسا هلا ىلإ ُهوُدْرَ ٍءْيَش يف

 ْنَع مكب قرف لبسلا اوت الو هوما ًاميقتسُم يطارص اذنه ناول : ىلاَعَت

 مُكيرحُي ينوب لا ن نر مك نإ لق» : يلع لاو ل «هلييس

 .ةَموُلْعَم ةريثك بالا يف ُتاَيآلاَو ملا : نارمع لآ 4 مُكَبونُذ ْمُكَل ْرِفغَيو هللا

 : اهْنَم فرط ىَلَع رصف ر يهو ءأدج ةَريثكف ثيداحألا امو

 ْتْدَحَأ ْنَمد :5# هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع- 8
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 سا مرا <

 . هيلع فتم هُدَر وهف ُهْنِم َسْيَل ام اذنه انرْمَأ يف

 .هذر وهف انرمأ هيلع سيل الَمَع لمع نمد : .ملسمل ةياور يفو

 ٌبطخ اإ ل هللا لوسر ناك :لاق ءهنع هللا | يضر «رپاج نعو -

 لو ٍشيج ٌُرِذَنُم هناك یت «هبضع تشاو ٍةئْوَص الَعَو هانی تّرمحلا

 ويصاب دريو «نيتاهک ٌةَعاَّسلاَو انآ تنعي » :لوقيو «مكا سمو ْمُكَحْبَص»

 يذلا رخو للا بانک ٍثيِدَحْلا ريح نإ ف 9 :َلوُقَيَ « ىطسولاو ةبابسلا

 انار :لوق م 3 ةلالَص ةعدب و اتادم رومألا رشو لي دمحم يده

 يَلإَف ًاعاَّيَض وأ ايد كرت ْنَمَو .هلهألف الام كرت نم ت ف لا

 . ملسم هاور «َّيَلَعَو

 باب يف قباسلا ةقيِدَح «هنع هللا يضر َةَيِراَس نب ضاَبَرِعْلا نعو

 و مما ا ىو

 ةئيس وأ ةئّسح ةنس ْنَس

 ارق يرو اجالا نم انت تف ر ولو نزلو : ىلاعت هللا لاق

 َنوُدُهَي همي ْمُهاَنْلَعَجَوظ : ىلاعت لاقو ۷١ :ناقرفلا ًاماَمِإ َنيِقَتْمْلل اَنلَعْجاَو ٍنيعَأ

 :Yr ءايبنألا انرْمأب

 رْدَص ىف انک : لاق .هنع هللا يضر ا دبع رر ءيرمع يبأ ْنَع- ۱

 سر” مو

 يِدُلَقَُم فاعلا وأ نرالا يباتجم ةاَرُغ موق هءاحف ۰ هللا ور ٍراَهنلا

 < م وي ورا هر 2

 ال ٠ هللا لوسر ُهْجَورْعمتف لضم نِ مهلك لب ءَرضُم ْنِب مهتناع ,ٍفوُيسلا

 م 2 د - 5 3 عع دو .

 ىَلَصَف ماقأو َنّذَأف الالب َرْمَأف « جرح مث ٌلَحَدَف ؛ ةقافلا نم مهب یار امل هل

 «ٍةَدِجاَو نست نم محدلخ يذلا مكبر م سانلا هيأ ايو :لاقف ءٌبطخ مث

 «ِدْغل َتَمَّدَق ام لفن ْرَظَنَتْلَو هللا اوّقَنا اونمآ نيذلا اهي اي : ةيآلا رخآ ىلإ

 یت ورم عاص ْنِم هرب عاص ْنِم ِهبْوَن ْنِم ِهِمَهْرِد ْنِم هرانيد نم لجر ٌقَّدَصت
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 ذف لب ءاهنَع رج فك تدا رطب راَصنالا َنِم لُجَر هاَجَف هرم قش ولو : لاق
 هجو تير ىتخ «بایثو ٍماَعط ني نيموك ُتْيَأَر یت سانلا ٌعَباتَ مث «تزجع

 د دس مم: هللا لوسر لاقف ٌةَهَْذُم هناك لاهي هي هللا لوسر
 ري ضفتي نأ ريغ نم ِهِدْعَب نِ اهب لع ْنَم رجا ءار هلق نسخ هنس .مالسإلا

 لمع نم روو اَهْرْزِو هيلع ناك ة ةا س مالسإلا يف نسا نمو “ءىش مروج

 . ملسم هاور یش ْمِهِراَزوَأ نم صقني نأ ريغ ْنِم ِهِدْعب اهب

 ُمْمَج :ٌُراَمّنلاو .ُةَدَحَوُم ءاب ٍفِلألا دعبو ميجلاب وه هراَمْثلا يباتجُم» هلو
 دق اهييبال :يأ هاَهيباَنْجُم» ينمو ُططحُم فوض ْنِم ُءاَسِك : يهو قرم
 E در هنأ يلا يعزل وكر
 .ةلمهملا نيعلاب وه هَرَعْمَت» لوقو . ا هوتن : يأ يداولاب َرْحّصلا اوباَج
 :ييأ اهمضو ٍفاكلا حقفب نييك ترو .ُهلْوَقَو .ريغت : ْيَأ

 ءابلاو ءاهلا ع محملا لاذلاب وه «ٌةَبْهْذُم تاکو لوو . نيتربص : يأ
ofهمام مه ساس ريب  

 رلاذب ,ةنْهْدُمِ» :لاقف ْمُهَضَْب هفحصو .هريغو ضايع يضاَقلا هّلاق . ةدحوملا

 را ٌحِيِحَّصلاَو يللا هطبض اذكو ءِنونلابو ٍءاهلا مضو ةلمهم

 .ةرانيسالاو ءافصلا :نيهجوْلا ىلع هب ُداَرُمْلاَو . لوألا

 لس سفن نِي سيل م :لاق ل ّيبنلا نأ N ةرعبس نبا نعرد 5

 لكلا تنا نا اهمد ْنِم لف لوألا مدا نبا ىلع ناك الإ | ًاملظ

 . هيلع ٌقفتم

 ريخ ىلع ةلالّذلا ٠

 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو

 ىلإ ٌعذا» : ىلاسعت لاقو ۸۷ : صصقلا كبر ىلإ عذاوإ : ىلاعت لاق

 اونواعتَو9 : ىلاعت لاقو ٠٠١ :لحنلا هةنَسَحْلا ٍةَطِعْوَمْلاَو ةَمكَحْلاِب كبَر ليس

 ىلإ َنوُعْدَي ٌةّمأ مكن نكتو :ىلاعت لاقو .؟ :ةدئاملا «ىوُقَتلاَو را ىَلَع

 . ٠١4 :نارمع لآ 4 ٍرْيَخْلا

1Y 



 لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيرْدَبْلا ٌيِراَصْنألا ورُمَع ن ةَبَقُع دوعسم يبأ نعو_ ۳

 . ملسم هاور «ولِعاف رجا ل هلق ريخ ىَلَع لد ْنَم» : د هللا لوسر

V€ىلإ اعد ْنَم» :لاق لي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -  

 م ل م

 سا سا سا اص م

 ا
 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يِدِصاَسلا ٍدعس نب لُهس ٍسايعلا يبأ نعو ٥

 هللا تح ييي ىلع هلا حنفي الُجَر ادع ةياّرلا يطع :ٌرِبْيخ موي لاق هي

 اًمْلَف .اًهاطْعَي مهيأ ْمُهَتليَل نوكوُدَي سانلا َتاَبَف هُهُلوُسَرَو هللا ُهبِحْيَو ُهَلوُسَرَو

 يبأ نب يلع َنيآ» : لاقف . .اًهاطعي نجري مك : قل هللا لوسر ىَلَع اًوذَع سالا حبضأ

 قصف وپ تأ هيل NT :لاق هينيع يکتشب وُ هللا لوسر اي : ليقف «؟بلاط

 هاطغأف يجو هب نکي مل ناک تح ارق هل اَهدَو ویت يف هن هللا لوسر

 ؟انلم اوُنوُكَي تح ْمُهلاَفا هللا لوسر اي :هنع هللا يضر ّيلَع لاقف . ةَياَرلا

 .مالشإلا ىلإ معا م ْمِهِتَحاَسِب لزل ىتح كلسر ىَلَع ْذُقْنا :لاقف

 كب ُهَللا يده نل هللاوَف ديف ىلاعت هللا نح نم هيلع ُبِجَي اهب ْمُهْرََْ

 ENE وجت خصر

 ES : لاق َمْلْسأ ْنِم م تق نأ هنع هللا يضر سنأ نعو- 5

 اتاق «ضرمف ٌرّهجت ناك ْذَق هنإف ًانالف ت ِتنا» : لاق ؟هب ٌرهجتا ام يعم سیلو وعلا

 :لاقف ب َتْرّهَجت يِذْلا ينطغأ :وَُيو السلا كتر ةق اق هللا لوسر نإ :لاقف

 ائيَش هني نيسبخت ال هّللاوُ ءائيش هلم يسبخت الو هپ تْرهجت يذلا هيِطْمَأ ٌةَنالفاَي

 . ملسم هاور . هيف كَل كرا

 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب - ١

 :ىلاعت لاقو ء۲ :ةدئاملا #ىوفتلاو ٌربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت هللا لاق
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 اًوَضاَوَتَو ِتاَحِلاّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذّْلا الإ .رسخ يل َناَسْنِإلا نإ. رْصَمْلاَو

 ." 2١ :رصعلا «ِرْبّصلاب اوُصاوَتَو َّقَحْلاِ

 ٍةَلْفَع يف ْمُهَرَكَأ وأ ساّنلا نإ :ُهاَنْعَم ًامالك هللا هَمِحَر يجفاشلا ماَمإلا لاق

 .ةروسلا هذه ربَدَت نع
 لاق :لاق هنع هللا َيِضَر ينهجلا ٍدلاخ نب ٍديز نمحرلا ٍدبع يبأ نع ¥

 يف ايِزاَغ فل ْنْمَو اًرغ ذقف هللا ليس يف ًايِزاَغ رُهَج ْنَم» : لڪ هللا لوُسَر

 انب تعب كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ٰيرڏذخلا ٍديعس يبأ نع - ۸

 ءاَمُهنيَب رِجألاَو اَمُهُدَحَأ نيلجر لك ْنِم تِعَبنيِلِ) :لاقف لْيَذُه ْنِم َنايحِل ينب ىلإ
 1 . ملسم هاور

 ٍءاَحْوّرلاب ابكر يقل كي هللا ٌلوُسر نا امهنع هللا يضر سابع نبا نعو- ۹
 «هللا لوسر» :لاق ؟تن ْنَم :اوُلاَقَف :نوملسملا ؟اولاق (؟مْوقْلا ِنم» :لاقف

 ١ ملسم هاور رج كلو ُمُعَن» :لاق ؟ اًذنهلأ : تّلاقف ايبص ةأرما ِهْيَلِإ تحفر

 نِزاَحلا» :لاق هنأ ةي ّبنلا نع .هنع هللا يضر ٌيرْعْشألا ىسوم يبأ ْنَعو ٠١

 ُهَعَقْديَف ُهَسْفَن هب ةَبيَط رفوم الماك ِهيِطُْيَف ءهب رها امذفني يذلا ُنيِمألا ْمِلْسُملا
 .هيلع ٌقفتم « َنيِقَّدصَتُملا ُدَحَأ هب ُهَل َرِمأ يذلا ىلإ

 عم فاقلا حتفب َنْيَدِصَتُملا» اوطبضو «هب ريا ام يعي يِذّلا» :ةياور يفو
 .ٌحيِحَص اًمُهالكو عُْمَجلا ىلَع ُهّسْكَعَو قبلا ىلع نونلا رسك

 ةحيصنلا تاب - ۲

 ارابخإ ىلاعت لاقو ٠١ :تارجحلا#ةّوخِإ َنوُنِمْؤُملا امّنِإط : ىلاعت هللا لاق

 حصا مكل انأو» : الب ٍدوُه ْنَعو 1؟ :فارعألا «ْمُكَل ٌحَصْنَأَوِط : هلي حون نع
 . 1۸ :فارعألا 4 ٌنيِمَأ
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 : ٌثيداحألا انو

 هلع يلا ن هنع هللا يضر ٌيراّدلا سوا نب ميمت ةّيَقَر يبأ نع :ُلّوَألاَقف - ١

 ٍةمئألو ِهِلوُسَرِلَو هباتكلو هلل» :َلاَق ؟ْنَمِل :اَنَلُق «ُةَحيِصْنلا ٌنيّدلا» :لاق

 .ملس اور يا نمي

 ا تالا ا َقالَّصلا ماقإ
E dl 

 بحي ىنح كح ويالا :لاق قف ينلا نع هنع هللا يضر سنن : كلا - ۸

 .هيلع قفتم م «هيفنل بجي ام هيخأل

 ركنملا نع ع يهنلاو فو رعملاب رمألا باب ۲۳

 ٍفورغملاَب َنوُرْمأَيو ٍريخلا ىلإ نوعية مكب كلو : ىلاعت هللا لاق

 :ىلاعت لاقو ٤ : نارمع لآ «َنوُحِلْفُملا مه كببلوأو ِركُملا نع وهي

 لآ «ركتُملا نَع نوهنتو ٍفوُرْعَملاِب نورُمأَت ساثلل تجرأ هما ريخ متك)
 . ۱۱١ :نارمع

 :فارعألا «نيلهاجلا ٍنَع ضرُعأو ٍفْرُمْلاب ْرُمََو وُفَمْلا ذخ» : ىلاعت لاقو
 ا ٍضْعَب ُءاَيِلْوَُأ ْمُهضْعَب َتاَنمْؤُملاو َنوُئِمْؤُملاوط $ : ىلاعت لاقو 4

 اورْفك َنيِذّلا نمل : احا تفرد :ةبوتلا «ٍركنملا نع َنّوهْنيَو ٍفورغَملاب

 اوناكو اًوّصَع اَمِب كلَ میرم نبا ىسيعو دواد ٍناَسِل ىلع لیئارشإ ينب نم
 ۷۸ :ةدئاملا «نوُلَعْفَي اونا ام سنبل هوُلَعَف رکن ْنَع نوهانتي ال اوناک «نودتعي

 «ٌرْفُكيلَف ءاَش نمو ْنِمْويلف ءاش نمف ْمكْبَر ْنِم قلا لقول :ىلاعت لاقو 4
 : ىلاعت لاقو 44 :رجحلا رمو امب عتضاف» : ىلاعت لاقو ۲۹ : فهكلا
 ارئاك اهب سيق باَذَعِ اوملظ نيذلا انذخأو ءوسلا نع وهني َنيِذْلا انيجنأ»

 .ةمولعم ٌةريثك بابلا يف تايآلاو ٠٠١ :فارعألا نومي
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Lr ٌثيداحألا اّمأَو: 

 هللا َلوُسر ٌتْعِمَس :َلاَق هنع هللا يضر ٌيرْدحلا ٍديعس ىبأ نع :ُلّوألاف - 4

 مل ْنِإَف باسل ِْطَمْسَي ْمَل ْنِإف هدب هريل اركنم مكن ىَأَر ْنَم» :ُلوُقَي كي
 : ملسم هاور «ٍناميإلا تعض كلذو هبل ْعِطَتْسُي

 ي ْنِم امد :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يمر ووعشم لاارع : يناثلا 6

 دنس نوذخأاي تاحصضأو نو ار ا نم هَل ناك الإ يلق ة مَآ يف هللا هب

aTنوُلَعْفَيَو هَنوُلَعْفَي ال اَم نوُلوُقَي ٌفوُلُخ ْمِهِدْعَب نم فت اهنإ  

 ءْنِمْوُم وهف هبل مهدها نمو ؛نيؤم وهف هب مُهَدَهاَج نمف «نورَموي ال ام

 هاور «لدّرخ ُهّبَح ِناميإلا نم كلذ ءارو سيلو «ْنِموُم وُهَف ِهِناَسِلب ْمُهَدَهاَج نمو

 . ملسم
 لوسر اتعاب :لاق هنع هللا يضر ِتماصلا نب داع ديلولا يبأ نع : ثلاثلا - ١

ةر ىَلَعَ وركملاَو طشنملاو ريلاو رل يف ةَعاطلاو ,عمسلا ىلع لب هللا
 

 ىلاغت هللا َنِم ْمُكَْنِع ًاحاََب ًارفك اور نأ لإ هَلْهأ رمألا عزان آل نَا ىلع اَنيلَع

 قفتم « مئال َةَموَل هللا يف اخت آل انك امّا قحاب َلوُقَن نأ ىَلَعَو نار

 ا

 :«ةرئألاو» . بغصلاو ,لهسلا يف : يأ :امهيميم - «هركملاو طشنملاو

او اهّدعَب ةَدحوملا ِءاَبلا حتفب احا .اهئايب قبس دقو ‹كرتشملاب صاصتخالا
 و

 .اليوأت لمحي ال ًارهاظ 2 : ةَلَمْهُم ًءاَح مت فأ مث

 لشم» :لاق 25 ينلا نع امهنع هللا يضر ٍريشب نب ٍنامغنلا نع : : عباّرلا- ١107

 َراَصف ةنيفَس ىلع اوُمُهَتْسا موق لثمك اهيف ٍمِقاَوْلاَو هللا هود يف ا

 ءاملا ْنِم اوقتسا اذإ اَهِلْفْسأ ف َنيِذْلا ناكو ءاَهّلْفسأ ْمُهضْعَبَو امالعأ مهضْعُب

 نإ ءانقوَف ْنَم ذو ملو اقر انبيِصَ يف افرح انآ ول :اوُاَقَف وف نم ىلَع اور
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 «اعيمج اونو اًوَجِن ْمِهيِدْيأ ىلَع اوذخأ ْنِإو ءًاعيمَج اوُكَلَه اوُداَرأ اَمَو مهورت
 . يراخبلا هاور

 اًهِعْفد يف مئاقلا ءاهل تگتمل | :ةانْعُم «ىلاعت هللا دودح ف مئاقلا»

 .اوعرتقا :«اومهتسا» .ُهْنَع هللا ىهن اَم :ٍدوُدَحلاِب ُدارُملاو ءاَهِتَلازِإو

 هللا يضر ةَفْيِذح هيما يبأ ٍتنب دن َمَلَس ما نينِمؤُملا مآ نع 0

 ْنَمَف نورتو َنوُقرْعَف ارم ميل امس ُهنإو : لاق هنأ ي يبنلا نع

 هللا لوهران :اولاق «ٌعَباتو يضر نم نكللو ءملس ْدَقَف ركن : نمو 0

 . ملسم هاور «ةالصلا مكيف اوُماقَأ ام ءالد : لاق ؟مُهْلَباَعن الأ

 ء مثإلا َنِم ءىرّب دقق ٍناَسِل الو ريب ًاراكنإ عون ملو هبل EE : ةانعم

 يضر نمو ءةيِصْعملا هذه ْنِم ْمِلَّس دق E ْنَمَو «هتميظو یدو

 . يِصاَعلا وهف «مُهَعَباَتو مِهِلْعف
 اهنع هللا يضر شح ِتْنب َبْنْيَر محا ّمَأ نينِمْؤُمْلا مَآ نع :ٌسِياَّسلا- ۹
 ٍدَق رش ْنِم ٍبَرَعْلل ْلْيَو هللا لإ هل هلإ الد :ُلوُقَي اعرف اَهيَلَع لَ ب يبا نا
 مالا هيعبصأب قلو ينه لني َجوُجْأَمو َچوُجأ ,مذَر نم ميلا حق ف برقا

 رثك اذِإ معن ا :لاق ؟َنوُحِلاَّصلا اَنيِفَو كِلْهَنأ هللا لوسراي "تاو .اًهيِلَ يتلا

 هيلع نف تبخل |

 00 دُ E ا َلوسَراَي :اوُناَقَ سا ا
 :اولاق «ةقح قيرطلا اوطغأف َسِلِجمْلا لإ ا اذإف» : دل هللا لوسر لاقف !اهيف

 4 مالسلا د 0 ىذألا ٌفكَو ِرَصَمْلا ضغ» :لاق ؟هللا لوسراَي قيرطلا ا

 . هيلع فتم «ركنُمْلا نع ُيهنلاو ةقورتملاب رمألاو

 ْنِم ًامئاح ىأَر قي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ُنماثلا- ١

 ر : ران ْنِم ٍةَرْمَج ىلإ ْمُكُدَحَأ ُدِوْعَيِ» : لانو ُهَحَرَطف ُهَعْرَنَف لج دي يف بهذ
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 عفا ؛َكَمَتاَخ ذخ : كلي هللا لوسر َبَهَذ ام َدْعَب لجل لبقَف ءاوِدي يف العيف

 . ملسم هاور . لكك هللا لوسر ُهَحّرَط ْدَقَو ادبأ هد ال ِهّللاَو ال : :لاق . هب

 هنع هللا يضر ورْمَع نب ٌدِئاَع نأ ٌيِرْصَبلا نسَحْلا ٍديِعَس يبأ ْنَع : ٌمساَتلا- ۱4۲
 :َلوُقي و هللا لوسر تعيس ينإ يب يآ :َلاَقف دايز نب هلا دْيبُع ىَلَع لخد

 ني تن E E و مم نوک نأ ُكاّيإَف هةَمطحْلا ياا ا

 e 5 ا يفو 0-0

 هديب ييف يِنْئاَو» : لاق ب يبنلا نع هنع ُهّللا يضر ةفيذح نع : ٌرشاَعْلا- 4۳

 باقي يلع كب نا هللا ٌنكشويَل وأ «ركنُملا ِنَع نونو ET نرمال

 نس ٹنل لاقو يذمرتلا هاور «ْمُكَل ُباَجَتْسُي الف هنوُعدت م اف

 : لاق هلك يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيِردْخْلا ديِعَس يبا ْنَع :َرْشَع يداَحْلا- 5

 :لاقو يذمرتلاو «دواد وي هاور (رئاج ِن ناطلس دنع ٍلْدَع ةّمِلَك ٍداَهِجْلا لضفأ»

 ا

 ؟ لضفأ هيل 7 أ :ززقلا يف هجر عضو دقو ۳ د اتر اا س

 . حيحص ٍدانسإب يثاسنلا هاور هرئاج ٍناَطْلُس دنع ىح ُةَمِلَك» :لاق

 روك باكر َوُمَو ءِرياَز مث ٍةَنِكاَس ءار مث ٍةَحوَتْفَم ٍةَمَجْعُم نيغب زرَغْلا»

 .بشحخو ٍدلجي صتخي ال : ليقَو ءبُشَح وأ دلج ْنِم ناك اَذِإ لَمَجْلا

 : الڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوُعُسَم نبا نع :ٌرَشَع ٌتلاثلا- 5
 اي لوقف لجرلا ىقلي لجرلا ناك هنأ ليئارْسإ قب ىلع ضقنلا لخد ام لذا نإ

 سلا مس 0 2 مدثر جگ دق رن ل وفرع وهروب ا
 هيدا ىلع a دخلا ني هالي مق اقل لج إلا A ساده

 ٌبوُلق هللا ترض كلذ اوُلَعَف امل ُهَديِعَقو هيرو ُهليك َنوكَي نأ كلذ هع الف

 ةواد ٍناَسِل ىَلَع َلِيِئاَرْسِإ ينب ْنِ اوُرَفَك نيِذَّلا َنِمْل .لاق م « ضْعَبِب ْمِهِضْعَب
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 ٍركنم نع نواب ال اوناك . .َنوُدَتْعي اوُناَكو اًوَصَع ام كل َمَيَرَم نبا ىَسيِعَو

 ا ل َنوُلَعفَي اوناک ام شبل ُهوُلَعف

 » :َلاَق مت ىا ء۷۸ :ةدئاملا «َنوُفِساَفل : هلوق ىلإ مهس مسن مهل تمد

 ق دي ىَلَع ندا ركنُمْلا نع دوهو TONE نرمال هَّللاَو

 ولقب هللا نَبِرْضَيَل وأ أرض َّنَحْلا ىَلَع ُهُنْرُصْقَتلَو ءأرطأ ّنَحْلا ىَلَع هنر

 :لاقو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور منع امك ْمُكْننَعْليَل م ء« ضْعَب ىَلَع ْمُكِضْعَب

 نحل نخ

 ول كفو امل» : لل هللا لوسر لاق :يذمرتلا ظفلو ءدواد يبأ ظفل اذه

 ميلا يف موسا ءار لَ وامل مه يالا يف ليئارس
 ٍناَسِل ىَلَع ْمُهْنعَلَو « ضَْبب ْمِهِضْعَب َبوُلُق هللا َبَرَضُف ءُمُهوُبَراَضَو ْمُهوُلَكاَوَو
 لو هللا لوسر َسْلَجَف هنوُدَتْعَي اوُناَكَو اًوَصَع ام كلذ َمَيَرَم نبا ىَسيِعَو واد

 مشو مه
 . ةلسبحتل : ؛ نأ رشتو قويت نأ سوو هلق

 سانا اهيا اي :لاق ءهنع هللا يضر قيّدّصلا ركب يب نع :َرْشَع عبارلا- 14۷

 ْنَم مرض ال مَا مُكيلع اوُنمآ ْنيِذّلا اهي اي :ةيآلا يله نوور مکا
 نإ» ن ٢ ا ءهللا لوسر تعمس ينإو 6 :ةدئاملا متيم اإ لص

 وار امل

 (هنم باقی هللا مهمعي نأ ٌكَشْوَأ هيدي ىلع اوشا ملف ملاظلا اوأر اذإ سالا

 . ةحيحص ديناسأب ىئاسنلاو . يذمرتلاو ,دواد وبأ هاور

 ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب - ۲4

 هلعف هلوق فلاخو

 َنولَتَت ولدت متنا مكا َنْوَسْنَتَو ربلاب سانلا َنوُرُمْأَنُأِط : ىلاعت هللا لاق
 وقت مِل اونَمآ َنيِذّلا اَهيأ اي : ىلاعت لاقو «44 :ةرقبلا «َنوُلِقْعَت الْثأ َباتكلا
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 لاقو ۳ ۲ :فصلا دولت ال ام اوون هَ نأ هللا دنع نقم ربك َنوُلَمفَ ال ام

 :دوه نع مكان ام ىلإ ْمُكَفِلاخُأ نأ درا امو» : ل4 بيش نَع ارابخإ ىلاعت

.A۸ 

 تغمس :لاق ءامهنع هللا يضر ؛ةثراح نب دي نب ُةَماسأ ڊيز يبأ نعو- ٨۸
 اأ ُقِلَدْنَبَف رانلا يىا موي ,لجرلاب ىتؤُي :٠ لومي لك هللا لوسر

 :َنوُلوُقيُف راشلا لا هيل عمتجيف ءاحرلا يف راَمحلا ٌروُدياَمَك اهب رودي ب

 تنك « یل :لوقيف ؟ركنُملا ٍنَع ىهنتو ٍفوُرْعَملاب ُرُمَت كَ ملأ ؟كأ ام ُنالف اي

 . هيلع قفتم «هيِتاَو ركنُملا نع یهنأو هنآ الو ِفوُرْعَملاب ُرْمآ

 ُماَعْمألا «ُباتقألا»د و .ُحُرْحَت ُهاَنْعَمَو ءةلمهملا لاّدلاب َوُه «ُقِلَدْنَت» :ةلوق

 .ٌبَنِ اًهُدِحاَو

 ةنامألا ءادأب ءارمألا باب _ ٥

 :ءاسنلا اهلها ىَلِإ ِتاَناَمآلا اوُدؤت نأ ْمُكْرُمأَي هللا نإ : ىلاعت هللا لاق
 ناف لاّبجلاَو ضْرَألاَو ٍتاومَّسلا ىَلَع َةَناَمآلا اًنْضَرَع انإ» : ىلاعت لاقو 4

 .77 :بازحألا «ًالوُهَج اموُلَظ ناك ُهنِإ ُناَسْنإلا اَهَلَمَحَو اَهَتْلِمْحَي نأ

 N ER هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع 2 8

 . هيلع ٌقفتم «َناخ َنِمَتْوا اذإَو ,فّلخأ َدَعَو ادو بدك َتَّدَح اَذِإ : تال

 . «ملسم هنأ م معرو ىّلَصَو ماص نإَو» : ةياور يفو

 3 هللا ۰ 8 5 (ةنع هللا 0 نايل ا 0 0 ٠

arr اس 

 0 بَل ب ةَنامآل ضيقت ل لجألا ماني» :لاقف اا 8 نع

 ءلجملا را لم امرأ لظيف ؛ِهبلَق ْنِم ةناَمألا ضف ةَمْوْنلا ماني مث ءتكولا لم
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 َذَحَأ م «ٌءْيَش هيف لو ًاربتتم ةأرتق طفتف «ڭكلجر ىَلَع هتجرحد ِرْمَجُك

 ةنامألا يدوي ٌدَحأ ُداَكَي الف « نوعيات سانلا حصي هِلجِر ىَلَع ُهَجَرْحَدف اصح

 «ةفرظأ اَم ُهَدَلْجَأ ام : لجل لاب ىتح ءأنيبأ الجر ناله ينب يف لإ :َلاَقُي یت
 امو نامر ّيَلَع یتا ذلو .ٍناميإ نم م ,لدرخ نِ هح لام ويل يف انو هلا ام

 ًايدوهي وأ ًاينارصت ناك ْنِبَلَو «ةئيد يلع ندري ا ناك ا کي يلابأ

 . هيلع ٌقفتم «انالفو ًانالف لإ ْمُكِْم ُمياَبَأ تنك اَمَق ميل اّمَأَو هيِعاَس ّيَلَع هنري

 .ِءيشلا ٌلضَأ وهو :ٍةَمَجَعُمْلا لالا ٍناَكْسِإَو ميلا حتفب رَذَج» :هلوق

 ٍناكسإو ميملا حتفب ُلْجَمْلاَو» .ٌريِسَمْلا رْثآلا :ُقْوَف ْنِم ةانئمْلا ءاتلاب «تكولا»و
 اعف : (ًاربتنما : هلوق .هریغو ٍ,لَمَع ِرْثأ ْنِم اهوځنو ديلا يف منت وهو ءميجلا

 . هْيَلَع يلاولا : «هيِعاَس» : هلوق

 ١ - هي للا لوسر لاق زال ءامهنع هللا يضر «ةريره يبأو ةفيذح نعو :

 :ٌةْنَجْلا م قلي ىتَح َنوُئِهْؤمْلا موفي سال ىَلَعَتَو راب للا ُعَمْجَي
 لمَ : لوق ءةنجلا ان حيفتسا اناَبَأ اَي : : َنوُلوُقْيق لغ هللا َتاَوَلَص مدا نوتا

 يبا ىلإ اوُبَمْذا ءكِلَذ بِحاَصب تنل ! ْمُكيبأ ؛ ةنيطخ الإ ٍةْنَجْلا َنِم ْمُكَجرْخَْ

 تحاضصب تسل : مهاب لوق «ميهاربإ ا :لاق للا ليلخ ميهاربأ

 هللا ُهَمَّلَك يذلا ىَسوُم ىلإ اوُدَمْعا «َءاَرَو َءاَرَو نم ٌديِلَخ تنك اَمْنِإ كلذ

 ٍةَمِلك ىسيع ىلإ اوُبَهْذا كلذ ٍبِحاَصِب تس :ٌلوَقِيف «یّسوم نواف الكت

 موقف لَو ادُمحُم نوني .كِلَذ ٍبِحاَصِ تش : ىسيِع لوق .هجوُرَو هللا
 رميف الاَمِشَو انيمي طارصلا يتبنج ِناَموُقيَ مجرلاو ٌةَناَمآلا ُلَسْرَتو هل لذوي

 رمي فيك اؤرت ل : لاق ؟يربلا رم ءيش يأ ءيا يباب :تْلُق «قربلاك ْمُكْلْوأ

 يړجت ,لاجرلا ٌدشاو رْيطلا رك م ء حيرلا َرْمَك م ؟نيع ٍةفرَط يف حجرو
 رحمت یت کک e مانع مهب 5 ولا

 لا يف E 3 جان ولف ب تَرَ ا 0 ةا ُتيِلدَع
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 . ملسم هاور .ًافْيِرح َنوُعْبَسَل منهج َرْعَف نإ ِهِدْيِب ةَرْيَرُه يبأ سفن يِذَلاَو

 :هانْعَمَو «نيونت الب ٌمَضلاب :ليقو .اًمهيف ,حتفلاب وه هَءاَرَو َءاَرَو» : هلوق

 تطيب كلو ,عضاوتلا ليس ىَلَع ُرْكْذت ةَمِلَك يهو ءةعيفرلا ةجردلا ٌكْلِيِب تسل

 . ملعأ هللاو . ملسم حيحص حرش يف اهانعَم

 هللا يضر ءِرِيَيزلا نب هللا دبع - هتعمل احيا با بيخ يبا نعو - "6

 :لاقف اهل نإ تقفل اک لمَجْلا موي ريبزلا ٌفَقَو امل :لاق ءامهنع

 ميلا لقا لإ يِئاَرَأ ال ينإو ٠ ُموُلَظَم وأ ملا لإ ميلا لفي ال ُهَّنِإ ينب اي
isَلاَق مث ؟ًاكيش انام ْنِم يقي تيد ىَرَفَأ يبل يم ربك نم ناو : 

 نب هللا ِدْبَع يِبنل يبي هيت هيو ثلثلاِب ىَصْوَأَو ينب ,ضقاو الام ب ينب اي

 كيبل هلق ءْيَش نْيّدلا ۽ ٍءاضق دعب انِلاَم ْنِم لضف نإف :َلاَق . ثلثا بْ ريبزلا

 وابو بيب ٍرْيبرلا ينب ٌضْعَب ىزاو دق هللا دلو ضْعْب اکو : ماشه لاق

 :لوقيو هْيَدِب ينيصوُي َلْعَجَ :هللا ُدْبَع لاق .تانب عشق نيب هع مي هلو

 ام َتْيَرَد ام هلل اوف :لاق .يالوُمب هيلع ْنَِتْساَف هم ٍءْيَش ْنَع َتْرَجع نإ ي اي
 ْنِم برك يف َتْعَفَو ام هللاوف :لاق .هللا :َلاَق ؟كالوَم ْنَم تب اي : تلق تح دار
 عدي لَو ُرْيبزلا ليقف :لاق . ُهْيِضَقْبَف ُهْنْيَد هنع ضف ريَبزلا ىم ا : تلق الإ هني

 نیراذو يلا اراد ةَرْشَع ىّدحإَو َةَباَغْلا اهنم . ٌنيِضَرَأ لإ ًامهرد الو ًاراتيد

 نأ هيلع ناک يِنَْلا ُهنْيد داك اَمْنِإَو :لاق . رضه ارادو ةفوكلاب ًاَراَدَو قَرِصِبْلاِب

 ينإ ٌفَلَس وه ْنكلو ال :ٌرْييرلا لوفي اي ةعدوتسيف « لاملاب هيتأي ناك َلجّرلا

 نأ الإ اعيش الو اجار الو ةياَسِح الو طف 6 راع يلو امو . َةَعيِضلا هيلع یشخأ

 هللا يضر َناَمَثْعَو َرَمْعَو ركب يبأ ْعَم وأ ةه هللا لوسر َعَم ٍوْرَغ يف َنوُكَي

 نامو لأ ْيَمْلأ ُهُتْدَجَوَف يذلا نم هيلع ناك ام َتْبَسَح : هللا دبع َلاَق «مهنع

 يأ ىلع مك يأ نبا اي :َلاَقَق ريبزلا نب : هللا دبع مارح نب ميكح َيِقْلَف !ٍفلأ

 ميت ْمكَلاوْمأ ىزا ا هللا : ميكح لاق .كلأ هلام: :َتْلَقو ُهتمَتَكَف ؟نْيّدلا نم

 مکار ام :لاق ؟فلأ يتئايو ؟فّلأ يملأ تناك نإ كتارا : هللا ُدْيَع َلاَقَق !وذله
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 دق ردا ناو :لاَق . يب اونيهتْساَف ُهنم ٍءْيَش ْنَع ْمُْرَجَع ف ءاذنه نوي

 مث لا ٍةَئاِمَتِسَو لأ فلاي هللا ُدْبَع اَهَعاَبَق ,يفلأ ةئامو َنيِعْبَسي َةَباَعْل ىَرَتْشا

 0 eS :لاقف ٌماق

 لاق ؟مُكل اهتكرت مش :هللا ِدِبَعل لاقف ا ئاكعناا تزال نع ل ناك

 لاقف را ا : ايا مش ْنِإَف :لاق ءال :هللا دبع

 .انهنه ىلإ انهنه ْنِم كَل :هللا ُدْبَع لاق َةَعَطَق يل اوُعطْفاَف :لاق ءال : هللا ُدْبَع

 ْفِصْنَو مهسا ٌةَعْبْرأ اَهْنم َيِقِبو هاف هيد ُهْنَع ىضقف ءاَهنِم هللا ُدْبَع عاَبق

 هَل لاقف َةَعْمَز ناو ريل نب رِلنمْلاو ءناّمشَع ْنْب رْمَع هَدنِعَو ةيِواَعُم ىلع مدقق

 TT :لاق ٍفْلأ ٍةَئاَمِب مهس لک :لاق بعل تم مک : وام

 ٍةّئامب امُهَس اهني تدخن ذق ا لاا و مهسا ةر

 دق از ا .فلأ ٍةَّناَمِب امهم اهني تْذخأ ْنَق امل ل و رع لاق

 « مهس ٌفضنو. مهس : لاق ؟اًهْنِم قب مک : ةيِواَعُم لاقف فلآ ةئامب امْهَس تڏا

 ةَيواَعُم نم ُهَبيِصْن ٍرْمْعَج ُنْب هللا ُدْبَع عاَبو :فلأ ٍةئامو َنيِسْمَحِب ُهئْذَحَأ ذم :لاَ

 انّ مفا e تلا فا
 ناك ْنَم الأ : :نينس عبرأ . مياوُمْلاِب يدان ىتَح منيب میقأ ال ِهَللاو : لاق .انثاريم

 ف يير يف يَ هس لق لمَ ا
 باصأف قوس عنرآ ری ريبزلل ناكو .ثلثلا دو مهيب مسق نيس عَبْرَأ ىضَم

 هاور .فلأ اًنئامو لأ فلا نوُسُمح ِهِلاَم ٌميِمَجَف ,فلأ اًنئامو فلآ فل ٍةأرما لک

 يراخبلا

e 

 ء۱۸ :رفاغ (غاطُب عيفش الو ,ميمح نم نيملاظلإ امي : ىلاعت هللا لاق

 7١. :جحلا «ٍريِصَن نم نيِمِلاَظلِل امو : ىلاعت لاقو

 باب ٍرجخآ يف ْمّدَقَتُمْلا هنع هللا يضر ٌرذ يبأ ثيدح اَهْنِمَف ثيداحألا اّمأو

 :ةدهاجملا
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 ا ا حشا َّنِإَف حشا اواو قَال موي ٌتاَملَظ

 . ملسم هاور ( رام اولختساو شامي اوکنس نأ

 َقوُقَحْلا َنُدؤَتَل» :لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةربره يبأ نعو 2 4

 : ملسم هاور «ِءاَنْرقْلا و ةاشلا نم الخلا ةاشال َداَقِي ا ةمايقْلا م موي اهلها ىلإ

 يا عادوا مح ْنَع ُتّدحتن انك : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 6
 ل هللا لوسر هللا يح ىَتَح « عادوا جحا يردن الو ءانرهظا نيب دك

 نب هللا كعب انو :ُلاَقَو ءهِركِذ يف بنا َلاَجَّدلا ملا رَ م «هیلع یاو

 يف اَمَف مكيف حري نإ هاو دعب نم نويل ]ون ةرذنأ ا هلآ لإ ن ر

Eٍنيَع رو ةنإو وغاب سيل مكر نإ  

 ٍةمرخک < «ْمکلاوماو م مام ْمُكيَلَع مح هللا نإ الأ .ةَيفاط ةع ُهنيع نأ ءى

eمعَ :اولاَق كْتْعْلَب لَم الأ اذنه مُكرْهَش يف ادله كدب يف اذنه  

 ارافك يِدْعَب اوُعِجْرَت ال :اوُرظنا مكي وأ < ْمُكَليَو - ثالث  ٌدِهْشا 30 :لاق
 .هضعب ملسم ىورو , يراخبلا هاور « ٍضْعَب باقر ْمُكِضْعَب ُبِرْضَي

 ٍرِبِش يق َملظ ْنُم» : لاق ةَ هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _ ٠

 . هيلع فتم ؛َنيِضَرَ م ,ضْألا نب

 TT اذِإ فَ دخ كلذ : ارق مث هتف ل هدأ اإ مشب يلميل

 . هيلع ٌقفتم ٠ ۲ :دوه «ٌديِدَش ملأ ُهَّذَأ َّنِإ ةَمِلاَط يِهَو

 امزق يتأت َكْنإ» :لاقف لك هللا لوسر يبث : لاق هنع هللا يضر ْذاَعُم نعو

 نإ هللا لوسر يْنأَو ءهللا لإ ةلإ ال نأ ةَداَهَش ىلإ مهعداف .باتكلا ,لهأ ْنِم

 لك يف ٍتاوَلَص سن مهْيلَع صرفا دق هللا نأ مهيمن كيني اوئاطأ مم

a #Fo, مم 

 ةقدص ْمِهْيَلَع ضرَقفا دق هللا نأ ْمُهْمِلْعَأَف ,َكِلَذِل اوعاطأ ْمُه إف ءو مو
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 مئارك َكايإَف ءكلذل اوُماَطَأ م ْمُه ناف «موئاَرقف ىَلَع در مينان ن دخ

 . هيلع ٌقفتم «ٌباَجِح هللا ا موُلْظَمْلا ةَوْعَد ٍناَو 7

 ا نب نمحرلا دْبَع يح يبأ نعو ۹

 مِدَق اّمَلف َةَفَدَّصلا ىَلَع هيلا نبا :هل ا لاقي ِدزألا َنِم الجر كو يلا لمعتسا

 هللا دوَحُف ءِرْبنِمْلا ىَلَع كو هللا لوسر ماك « يلإ َيِدْمُأ اًذنهو مك اًذنه :لاق

 ينآلو امي ,لّمَعْلا ىَلَع منم لُجَّرلا لمغتسا يف دعب امو :لاق مث ويل ىنثأَو

 هيبأ تيب يف َسّلَج الف لإ تيدا ٌةيِدَه اًذلهو محل اذه لو ياي هللا

 لإ فَ ريب ايش مكن دا ذاب ال لاو اقِداَص ناك نإ ُهتْيِدَه هيبت ىح هما وأ

 رسوب لمحي هللا يقل مكن ادخأ رغ الق ماقا موي لحي ءىلاَعت هللا يق

 هيطنإ ة ةَرْفُع يي ؤر ىتح ِهْيَذَي َمُهَر ٌمُث هربت هاش وأ نا اهل َةَرَقَ وأ «َكاْغَر هل

 . هيلع ٌقفتم ًاثالث تْفّلَب لَه ّمُهّللا» :لاقف

 ةَمِلْظُم هَدنِع تناك ْنَم» :لاق لي يلا نع هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نعو ۰

 الو را دوت ال نأ لِ يلا هني سيف ييف ني ؤا ضر نم هیج

 يدع ٌتاَنَسَح هَل ْنكي ْمَل نوء ءهتملظَمردقب هم ذأ لاَص ٌلَمْعُهَل ناک نإ مهر

 يراخبلا هاور «هيَلَع لمحف هبجاص تاّبيَس

 ا ا اع ا ر وا و و هع قو 1١"

 «ةنع هللا یھن ام َرِجَه ْنَم رجاهملاو ءوديو ِهِناَسِل نم نوملسملا مِلَس نم ۰

 هَل لاقي لحجر ةي بنل لقت ىلع ناك :لاق هنع هللا ىضر هنعو 7

 ِهيَلِ َنوُرظنَي اوُبَهْذَ ٍنانلا يف وه» : دف هللا لوسر لاقف ءَتاَمَق ٠ ةركرك

 .يراخبلا هاور .اًهّلَغ دق ةَءاَبَع اوُدَجَوَ

 ول 5 5 gl م هير 1:

 ثنإ» :لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر ثراحلا نب عيت ةركب يبا نعو ١"

 ٌرْضَع انا ٌةَنّسلا :ضْرآلاَو ِتاَومّسلا هللا لح َمْوَي ِهِتْيَهَك َرادَتْسا ٍدَق َناَمْرلا

 ٠م



 ؛ مَرَحُمْلاَو ا ل : تالاس تالت : عبرا اهني ارگ

 هَلوُسََ هللا :انف «؟اًذنه رش يأ ا .قئامحا نيب يذلا َرَضُم ُبَجَرَو

 :انْلُق ؟ٍةجِحْلا اذ سِي :لاق وسا ريب ِهيَسْيَس هنآ اتع ىتح تكف ٠ ملغ

 هنأ اط ین تک .ملعأ ُهُلوُسَرَو هللا :انلُق «؟اًذه ِدَلَب ٌيَأق» :لاق . ىّ

 ,؟اذه موي يأف» : لاق . یّلُب :انلق «؟ةَدْلبل سلا » : لاق .همسا ریغب ِهيَمسِيَس

 َسيَلاِو :لاق هوسا ريب هيْمَسْيَس هلأ انن ىَتَح تكس ملأ ُلوْسََو للا :انل

 مارح ْمكيَلَع ْمُكَضاَرْعأَ ْمكلاَوُمَأَو ْمُكَءاَمِد ناز :لاق . یلب :انلُق رنا ¡ موي

 مكلاشيف مكبر َنْوَفْلَتَسَو ءاڏنه مكرهش يف اذنه ْمكِدْلَب يف اذنه كيوي ةمرحک
 الأ ٠ رضب باقر ْمُكَضْعَب برص اراك يِدْعَب اوُعِجْرَت الف الا ْمُكِلاَمْعَأ ْنَع

 نم ضخ نم هل ىَعوأ نوي نأ هبي نم ضب لعل بالا ماسلا بيل

 «دهشا هللا :لاق . معن : :اًنْلَق «؟ُتْعَّلِب لَه الأ َتْعْلَب له الأو : لاق مث «هْعِمَس

 . هيلع فتم

 و هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ْيبِراَحْلا َةَبَلْعَت نب سايا همام يبأ نعو- ٤

 جلا هلع مرر رات هل هللا بجو دقق هنيون اسم يح ٌمطَنقا نما : لاق
 اا ھو

 كارا ن نم اشف ناو :لاقف ؟هللا لوسر اي اري ايش ناك َّنإَو : لخبر لاقي

 ..ملتتم ةاؤز

 :لوقي ل هللا لوسر تْعِمَس :لاق هنع هللا يضر ةريمع نب يِدَع نعو ۲10

 هب يټاي ولع ناک قوق امف اطبخ اَنمَتكَف ٠ لمع ىلع مكن هنلَمْعتْسا ند

 لوسر اي :لاقف ىيَلِإ ٌرظنأ ينأك ءِراَصنألا ّنِم ُدْوْسَأ لجر هي | َماَقَف «ةَماَيقْلا م 3

 انأو» : لاق ءاَذكَو اَذك لوقت َكَتعَمَس : لاق 2؟كّل امو : لاق « َكَلَمَع نَع لقا هللا

 ّذخأ ُهْنِم ّيِتوأ انف ءوريِثكَر هليلقب : ءىجَيَلَف لَمَع ىَلَع م هانلمعتسا نم :ّنآلا ُهلوُقأ

 . ملسم هاور (ىَهَتْنا ُهْنَع َيِهْن امو

 ْنِم رف لبق ريخ موي ناک امل :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو- 5

 لج ىلع اورم یس كيه نالو دیه نال :اوُاقك 8 لا باشا
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 اهل ودرب يف ٍراَثلا يف هار ينإ الك» : هلك ّبنلا لاقف .ٌُديِهَش ٌنالُق :اولاقف

 . ملسم هاور «- ٍةَءاَبَع وأ

 مَ هنأ 4ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر يعبر نب ثراحْأ ةا يبأ نعو - 11

 ماقف «رلاَمْعألا لضفا ۾ للاب َناَميِإلاَو هللا يبس يف َداَهِجْلا نأ ْمُهَل ركَّذَ «مهيف

 ؟یایاطخ ينَع رك هللا ليس يف تّ نإ تيارا هللا لوسر اي :لاقف 0

 «ٌبِستحم رباَص َتنأَو هللا ,لييَس يف تلف نإ معنا : رام هللا لوسر هَل لاقف

 يف تلين نإ تير لا تلق تنك : كو هللا لوسر لاق مت «ربذُم ريع بفم

 ٌرِباَص تنو ْمَعَن» : و هللا لوسر لاقف ؟ياَياَطَح نع رکا هللا ليبَس
  ETملسم هاور «ِكِلَذ يل لاق َليِرّبج نق َنْيدلا الإ . ۶ "مه

 ام ٌنوُرْدَتَأَو :لاق اا هللا لوبسر نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو- ۸٨۸

 0 e م هما ,o م Igo 2 وم وو

 نم سلفملا نإ» :لاقف حاتم الو هل | مهري ال ْنَم ايف َسِلْمْملا :اولاق لا

 فقر اذنه متش ذق ياي ٍقاَكْرَو ٍ,مايصو و ةالصب ِةَماَيَقْلا م موي ينأَي : نم يتم

 ْنِم اذه ىطغعيف ءاذله برضو ءاَذه مد كَمَسَو ءاّذنه َلاَم َلكأَو اذنه

 ساخ لغ ام فف ن لف ةتانمخ تين ناف ةا یاد اح
 . ملسم هاور «راثلا يف حط ّمُث «هّيلَع ثحرطف مُهاياطخ

 ٌنَشَب انآ اَمّنِإِ» :لاق هيَ هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ٌةَمَلَس مأ نعو - 4

 ٌيِضَأَف ٍ ضْعَب نِي يسحب َنَحْل نوک نأ ْمُكْضْعَب َّلَعَلَو < ىلإ َنوُمِصَتْحَت مكنإو

ESٌقفتم «رانلا ّنِم َةَعطَق ُهَل ُمَطْقأ امنإف هيخأ حب هل ت  

 . ملعأ :ي أ «َّنَحْلأ» هيلع

 َلاَزَي ْنَل» : لي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 7٠١
 . يراخبلا هاور ُأماَرَح امد بصي ْمَل ام هنيِد ْنِم حسف يف ُنِمْؤَمْلا

  ۲۲١و8 نج  Eيهر ٠ هللا يضر 0 ار 00

 م"



 مهلا ماهم 5 8

 . يراخبلا هاور «ةَمايِقلا موي رانلا مهل ىح

 نيملسملا تامر ميظعت باب -

 مهتمحرو مهيلع ةقفشلاو مهقوقح نايبو

 يهر دنع ُهَل ٌرْيْخ ٌوُهَف هللا ِتاَمْرُح ْمُكَمُي نمو : : ىلاعت هللا لاق

 : جحلا (بولقلا ىَوفتنم هنا هللا َرِئاَعَش ْمَُعُي نول : ىلاعت لاقو ٠١ :جحلا

 : ىلاعت لاقو 8 :رجحلا 4 َنيِِمْؤَمْلل كَحاَنَج ضفخاو» : : ىلاعت لاقو ۲

 نمو اعيِمجب سانلا لق امنا ضألا يف داس وأ سفن ريع اسف لق نمو

 . ٠۲ :ةدئاملا «ًاعيِمَج سائلا ايخأ اَمناَف اهاَيحَأ

 ُنمْؤْمْلا» : ل هللا لوسر لاق :لإق هنع هللا يضر ىسوسم يبأ نعو ۲
 ىضوف م مه رم

 . هيلع ٌقفتم .هعباَصأ نيب كبش «اضْعب ُهضْعَب ُدْسَي ِناَيثبْلاَك ني ْوُمْلل

 وأ ءانِدِجاَسَم ْنِم ِءْيَش يف رم نم» : ذالك هللا لوسر لاق :لاق هلنعو 599

 ا ا ا ا هاو ا قتنا ةردلو ° نوت "م قرر "ريو

 ْنِم ادخأ َبيِصِي نأ هفكي اهلاصن ىلع صضبقيل وأ «كسميلف لبن هعمو ءانقاوسأ

e 

 e اذ | دلا لك a مهيش موف يف نسي

 كاس هه مم مل ني Ah هوم 8 ا
 يضر يلع نب َنسحلا هي يبنلا لبق :لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نعو - فن

 5 9 7 ارا امر 2

 ام ٍدلولا نم ةرشع يل نإ | :عرفألا لاقف ء سباح نب عرقا هنو ءامهنع هللا

op2  

 فتم «محرُب ال ْمَحْرَي ال ْنَم» :لاقف هي هلل لوسر ِهَبَِإ رَ .ًادحأ ْمُهْنِم بلب

 . هيلع
9 

 هللا لوسر ىَلَع باّرغألا نم شان مِدَق :تلاق اهنع هللا يضرب ةشئاع نعو 9. 5

AY 



 لاقف !لّبقن ام هللاو انكل :اولاق «مَعَن» :لاقف ؟ْمُكَئاَيِبِص َنوُلبقتأ :اولاقف دي

 . هيلع ٌقفتم (؟ةَمْحَّرلا ْمُكَبوُلُق ْنِم عر ناك نإ ُكِلْمأ َوأ» : ا هللا لوسر

 يه

 ْمكُدَحَأ ىلص اذإ» :لاق لب هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو- ۸

 ْمكَدَحَأ لص ذو .َريِبَكْلاَو َميِقَّسلاو فيِعضلا مهيف نِ 6 ساتل

 . هيلع ٌقفتم «َءاش ام لوطیلف «هسفنل

 .«ةجاَحْلا اذو» :ةياور يفو

 ّلَمَعْلا عَدَيَل هي هللا لوسر َناَك نإ :تّلاق اهنع هللا يضر َةَشئاَع نعو- ۹

 . هيلع ٌقفتم «مهيلع لع ضَرْفَيَف سانلا هب ٌَلَمْعَي ْنَأ ةيشخ هوب لمعي نأ ٌبِحُيَوُهَو

 مهل ةَمَحَر .لاصولا نع ل بنل ْمُهاَهَن :ٌتَلاَق اهنع هللا 0 ۳٠

 يبر ينمجط ب ثيبأ ينإ ٠ مكييهَك تسل ينإ» :لاق ؟لصاَوُن َكْنِإ :اولاقف

00 
 ت4 2 # هويام وس

 .ٌبِرْشَو لكأ ْنَم ةوق يف لعجي هانعم

 : لَم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يجبر نب ِثراَحْلا هداف يبأ نعو - ۱
 ْرْوَجْنَأَف يصل ءاكُب مساك ءاَهبف لوطا نأ ُديرأَو قالّصلا ىلإ موق ينإ

 ل لا

 هنا وب تف نی هلا الت الت هل ةمذ يف وهف ملا اص ىَلَ

 . ملسم هاور (مْنهَج را يف هجو ىَلَع هي م کردی ٍءٰيشب هتمذ نِم هبلطب

 وبحأ ملسملا :لاق هَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو- ۳

 يف هللا ناك ءويخأ ٍةَجاَح يف ناك ْنَم « ُهَمِلْسُي الو EOE هللا

AL 



 قَماَيَقْلا موي برك نِ برك اهپ هع هللا جرف برک ملم ْنَع جرف نمو هتجاح

 مار“ سس” سله مس

 . هيلع ٌقفتم «ةَمايِقْلا موي هللا ُهْرتَس ًامِلْسُم َرتَس نمو

 وخأ ْمِلْسُملا» : قي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 4

 ُهَضْرِع مارح مِلْسُمْلا ىَلَع مِلْسُمْلا لك ل الو هذي الو هنوخي ال مِلْسُمْلا

 «ملسملا ُهاَحَأ َرِقَحَي ْنَأ ٌرشلا ْنِم ٍءىرْما بسحب ءانُهنه ىَوَقَتلا ُهُمَدَو هلامَو

 .نسح ثيدح :لاقو ٌيذمرتلا هاور

Aالو اوشا الو ناودساحت الو : ةا هللا لوسر لاق : :لاق هلو  E 

 ُمِلْسُمْلا .ًاناوخإ هللا َداَبِع اوُنوُكَو ء ِضْعَب عيب ىلع مُكْضْعَب عبي الو اوُرْباَذَت الو

 هرْدَص ىلإ ريشيو - اًنهنه ىَوَقَتلا داو فرقن الو ةملظي ال مرسلا رغأ

 ىلع كلا لك َمِلْسُمْلا هاا رقي نأ ٌرْشلا ّن ْنِم ٍءىرما بسحب - تارم ثالث

 . ملسم هاور ا همد مارح مِلْسُمْلا

 الو «هوځنو يقوسلا يف اَهْيَلَع یدانی ا يف ديزي نأ : : «شجتلا»

 ضرعُي د نأ : :ٌرباَدتلاو» . مارح اًذنهو ا نأ تصف لث اًهَئاَرَش ىف هَل َةَبْعَر

 .ٍربَدلاَو رهظلا َءاَرَو يِذّلا ٍءْيشلاك ُهَلَعْجَيو ُهرْجْهَيَو ِناسنإلا نع

 بجي ىتَح ْمُكَدَحَأ ْنِمْوُي ال» :لاق هلك يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو_ 7

 . هيلع ٌقفتم ِهِسْفَنِل بجي ام هيخآل

 “اجر َلاَقَف ارل و ًاملاظ كاخأ رصنا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنصو 17

 :لاق ؟هرصنأ فيك ًامِلاظ ناك ْنِإ تيار امولظَم ناک اذِإ ُهرِصنأ هللا لوسر اي

J)را دا دعت  Oيراخبلا هاور ُهرصَن كلذ نإ ملظلا نم  . 

 ىلع هليل یخو :لاق و هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۲۳۸

 ءةرعدلا ةباجإو زئانجلا ابنا 2 ٍضيِرَمْلا ةا مالسلا در شاک مسل

 . هيلع ٌقفتم« سِطاَعْلا تیمش

AO 



 ر ريس 2 ےس

 اذِإَو هتم للا ٌدمحف ا اذإَو ٠ هَل ل عصا ٠ كسا "ا اار هبجأف

 , (ةعبتاق تام اَذِإَو ودع ر

 هللا لوسر ارم e يضر بزاع نب ِءاربلا ةَراَمع يبأ نحف ۳4

 تز ءةَرانجلا عاتتاو «رضيرْلا و ةدايعب نرم : ٍعْيَس نع اناهنو ¢ عبس لع

 ِءاَشْفِإَو ءيِعاَذلا ماحب ¢ مولظَملا رص ¢ ميقا راربإو 3 نا

 رثايملا نعو ٍةْضْفْلاِب برش نعو «بّهّذلاب تا ٍميتاوخ نع اناهنو ۴ السلا

 . هيلع قفتم . جايلار قالا ريرخلا سبل ْنَعَو « ّيِسَفْلا نَعَو ءرمحلا

 .لَوألا عْبّسلا يف ةّلاَصلا ٍداَشْنِإَو : ةياور يفو

 يهو قرشي عمج يهو ءاهذعب ٍةثَلكم ءاثو .ٍفلألا لبق ق ام ِءايب رايملا»

 ريو رکو جرسلا يف ذ لَعِجيو ريع وأ انطق ىَْحُيَو ريح ْنِم دخت ءْيَش

 ةددشملا ةليوملا ا فاقلا تفي «يْقلا» .ُبكاَرلا ِهْيَلَع ٌسِلَجَي
 .اًهُفيِرعَت : «ةّلاضلا ُداَسْنِإَو9 . نْيطِلَتْحُم ناو ربرح ْنِم حسنت باث يهو

 ريغل اهتعاشإ نع ىهنلاو نيملسملا تاروع رتس باب 8
 ةرو رص

 اونُمآ نيِذْلا يف ةشحاقلا ٌعيِشَن نأ نوح َنيِذّلا نإ : ىلاعت هللا لاق

 16 :رونلا «ِةَرِخآلاَو اَيْنَُدلا يف ميِلَأ ٌباَذَع مهل

 يف ادب ٌدْبْع رتي الا :لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يب نعود 23

 . ملسم هاور ةَماَيِقْلا م موي هللا هرس الإ ايلا

 الإ ىَناَعُم يما نكد :لوقي 4 هللا لوسر تعيس باف ةنعود 1

 ْدَقَو َحِبْصُي مث المع ليلا لُجّرلا َلَمْعَي نأ ٍةَرَهاَجُملا ّنِم نِإَو « َنيِرِهاَجُملا

 مك



 8 ا تاب ْلَقَو ءاذکو اّذك َةَحِراَبْلا ٌتْلِمَع ُنالف اي لۇق هيلع هللا هرس

 . هيلع قفتم «هنع هللا َرْثَس ٌفِشْكَي ٌحِبْضُيَو

 دخلا ادي اهن نيف ةمألا تنر اًذِإ» :لاق لك يبنلا نع هنعو - 45
a SF 

 ِتْنُز نإ م ام رك راد عاجل هوك در : هيلع بري الو

 .خيبوتلا : بيرلا . هيلع قفتم قفتم «ِرْعْش ْنِم ٍلْبَسِبْولو اعف لالا

 آلاف «ةوُبرضأ» :لاق ارم برش دق لرب ة5 ينل يأ :لاق هنعو- ٢۳

 لاق َفّرَصَنا امف . .هبوشب ُبِراَضلاَو «هلعنب تراضلاو «وديپ ُبِراَصلا اًنِمَق : يره

 هاور «َناَطُيَشلا هيلع اونيعت ال اک اور الر :لاق هللا كارخا : مْوَقْلا رف

 نيملسملا مج جئاوح ءاضق باب - ۲۹

 .۷۷ :جحلا «َنوُحلْفت ْمكْلَعَل َرْيَلا اوفو : ىلاعت هللا لاق

 وخأ ملْسْملا» :لاق ةا هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 4

 نمو وجا يف هللا ناگ هيأ ةجاَح يف ناك ن .ُهَمِلَسي الو هملظَي ال ملُملا

 سس مو َقَماَيَقْلا موي برك ْنِم ةبرك اهب ُهْنع هللا َجّرف ٌةَبْرُك لسم ْنَع جرف

 . هيلع قفتم «ةُمايِقْلا مو هلا هرس امِلْسُم

 ْنَع سف نّم» :لاق ب يلا نع «ةسنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو ٥

 رسي نمو ِةَماَيِقْلا موب برك ْنِم ٌةبرك هع هللا سفت ايدل برک نه ُةَبْرُك نهو
 اتدلا يف هللا تس امِلُْم رس ْنَمو رجالا ايلا يف هيلع هللا سَ ريم ىَلَع

 اقيرط َكَلَس ْنَمَو هيج نوع يف دبل ناك ام ِدَِعلا ٍنْوَع يف هللا ءةرجلالاو

 ٍتويب نِي بيب يف موك عما اَمْو .ِةنَجلا ىلإ ًاقيرط ُهَل أ هللا لس امْلِع هيف سمي

 « ٌةئيكّسلا مهيلَع لَن الإ مهي ُهَنوسَراَدَْيَو ىللا باك نوت 00 هللا

 هب i ُهَدْنِع ٌنَميِف هللا مهركذو ةكئالملا مُهتفحو للا مهتيشغر
 هم امد م#

 . ملسم هاور «هبسن هب عرسي مل ُهَلَمَع

AY 



 ةعافشلا باب _ ٠

 :ءاسنلا «اَهْنِم ٌبيِصَن ُهَل ْنُكَي َةَنَسَح َةَعاَفَش ْعَفْشَي ْنَم8 : ىلاعت هللا لاق
Ao 

 بلاط هاتأ اذإ لب يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو- 5

 ام هيب ٍِناَسِل ىَلَع هللا يضقيو اوُرَجْؤت اوُعْفْسا» :لاقف ِهِئاَسَلُج ىَلَع ل ا

 . هيلع ي فتم «ٌبحَأ

 .عءاش امو : ةياور يفو

 اَهَل لاق :لاق .اًهجْوَرَو ةَريِرَب ٍةَّصِق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ۷

 :تلاق «عْفشأ اًمنإ» :لاق ينرُمأَت هللا َلوُسَر اي تّلاق «؟هِتْعَجاَر ْوَل» : ب ىلا

 . يراخبلا هاور .هيف ىل ةَجاَح ال

 سائلا نيب حالصإلا باب ١

 وأ ِةَفَدَصِب َرَمَأ نم الإ ْمُهاَوْجَ ْنم ريك يف ريخ الإ : ىلاعت هللا لاق

 e ىلاعت لاقو ٤ : ءاسنلا  ساشلا ن ,حالصإ وأ ٍفورْعَم
 :لافنألا 4« مكن َتاَذ اوُحِْلْصَأَو هللا اوقتاًن» : يات نا ءاسنلا

 ١ : تارجحلا «ُمُكْيَوْحأ نيب :ب اوُحِلْصَأَف ةوخإ َنوُئِمْؤُملا امْنإ» : ىلاعت لاقو

 نم یال لك» : 8 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 4
 نيت ٌةَقَدَص نيالا نيب ُلِدْعَت :سمشلا هيف ملط موي لك ٌَقَدَص ِْيَلَع ساتل
 ٌةَيطلا ُهَمِلَكْلاَو .ٌةَفَدَض ةا اهل هل عزت وَ هيلع ليَ لاد يف لجل
 قيرطلا نع ىذألا ا ةَقَدَص ةالصلا ىلإ اهيشمت ةوطخ لکبو َةَقَدَص

 . هيلع يضم ةَقَدَص

44 
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 لوي امم ءيش يف صخري هما ملو :تلاق ,ةدايز ٍملسم ةياور يفو

 لُجَرلا ثيِدَخَو 2 :سانلا ند ب حالصإلاو برحلا : : ينعت ثالث يف ر سالا

 ارزو لا تاو عةتارما

 .موضخ ترص ا هللا لوسر عيس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ٠

 وهو يش يف لا ٌعِضْوتْسَي اههذخأ اذإو «افهتارصأ لاف باَبلاب

 هللا ىَلَع يّنَتمْلا ني : لاقف م هللا لوسر اَمهيلَع جَرَ ءُلعْفَأ ال هّللاو : لوم

 . هيلع قفتم بح كلذ يأ ُهَلف هللا ٌلوسر ا ان :لاقف «؟َفوُرْعَملا لعفي ال

 لأب :ههَقفْرتْسَيو» .هنيَذ ضع ع عصي نأ هلي : ُعِضْوَتْسَيِو : ىنعم
 احلا :«يلأتملاو» . قفرلا

 هللا لوسر نأ هئع هللا يضر ٌيِدِعاَّسلا دعس نب لهس سابعلا يبأ نعو- ۲۵1

 TS e لب 1

 م داسا لالب م تش هذ أ ا ا 2 ْنَأ كل لَه لسا

 ها راش , للي هللا وسن اإ تق فضلا سالا َرثكَأ اَمَلَف الص

 ىَرَمهَمْلا جَرَ هللا محق ُهَدَي هنع هللا يضر ركب وُب َمَفَرَف كي هللا لوسر
 غرفاملف « سانلل ىلصف ءب هللا لوسر َمَّدَقَتْف فصلا يف ماف ىتح ُهَءاَرَو

 متدخأ ٍةالصلا يف ءىش ْمُكَبان نيج مكَل ام سانلا اهي :لاقف سالا ىَلَع ليف
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 احبس :لَمَيَلَف ِهتالَص يف ٌءْيَش هبا نم . ٍءاسنلل ُقيِفْصَلا امنا !؟ِقيِفْتلا يف

 ام رك انآ اني نما ل ناب لزق يح لا

 نبال يبني ناك ام :ركب وُبأ لاقف «؟َكّيَلِإ ُتْرْشَأ َنيِح ساّنلاب َىّلَصُ ْنأ َكْمَنم

 . هيلع ٌقفتم .لت هللا لوسر يدب نب ساتلاب يَلَصُي نأ ةفاحم يبا
 ر

 . هوُفيِضُيِل هوكسْمَأ سبح ىنعم

 نيملسملا ةفعض لضف باب ٢
 نيلماخلا ءارقفلاو

 يِشَعْلاَو ٍةاَدَعْلاِب ْمُهّبَر َنوُعْدَي َنيِذّلا عَم َكَسْفَن ُرِبْصاَو9 : ىلاعت هللا لاق

 . ۲۸ :فهكلا 4 ْمُهْنَع كانيَع دعت الو ههجو نوذدبري

 الأ» :لوقي كي هللا لوسر تعمس : :لاق هنع هللا يضر بهو نب ةثراَح نع- 85

 الأ رتا هللا ىَلَع 3 ءِفَُْضَتُم بيض لك ؟ةْدَجلا لأب مربا

 هيلع ٌقفتم هربت ظاوج لع لک ؟رالا لأب مربا

 ءاظلابو واولا ٍديِدشتو ميجلا حتفب «ظاًرَجلاَو» . يفاًجلا ٌظيِلَمْلا : «لْلا»
 :ليقو ءِهَتَيْشِم يف ُلاَْخُملا محلا :َليقَو «عوْنَملا حوُمَجلا َوُهَو :ةمجعملا

 ىلع لْجَر رم :لاق هنع هللا يضر يِدِعاسلا ٍدعس نب سابعلا يبا نعو 158

 ْنِم لبر :لاقف (؟اًذنه يف كبَر امو : سلاح ُهَدنِع لرل لاقف في ّيبلا
 .َعَُشُي نأ َمَمَش أو ٠ کْ نأ بح نإ ّيرح ِهللاو اًذنه «سالا فاَرشأ

 يف كير اَم» : ال هللا لوسر هل لاقف رخ لر رم م ی هللا لوسر تكس

 بطح نإ ٌيِرَح ادله َنيِمِلْسُملا ِءاَرَقُف ْنِم لُجَر اًذنه هللا لوسراي :لاقف «؟اًذنه

 هللا لوسر لاقف .هلؤقل عمي ال نأ لاق نو مقفي ال نأ عتق ذاق حكي ال ن نَا

 . هيلع ٌقفتم «اًذنه لئم ضْزألا ِءلِم نم ريخ اًذنه» :

0 



 .قيفح يأ :ءانيلا ديدشتو كارلا رتشكو ءاخلا حتفب وه «يِرخ» :هلوق

 . ِءافلا حتفب «َعَفْش» : هلوقو

 ٍتجتحلا» :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نعو - ٤

 ًءافَعض يف : : نجلا تَلاَقَو «نوربکتملاو نرالا 8 رانا تلاقف ٌراَثلاَو ٌةنَحملا

 اشا ْنَم ِكب ُمَحْرَأ يتْمْحَر ٌةْنَجلا كن :اَمُهيَي هللا ىضقف ٠ . مُهنيِكاَسَمَو سالا

 . ملسم هاور اَهْؤْلِم َّيَلَع امكيلكلو اشا ْنَم ِكب بدع يِباَذَع ُراثلا ِكّنإَو

 للا 5 هنأ : لاق هيو هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره ا نعو 6١٠م

 .هيلع ٌقفتم هَةَضوُعَب انج هللا دنع نري ال ِةَماَيِقْلا موي ُميِظَحْلا ُنيِمّسلا

 هللا لوسر ءاَمَدَقَفَف ءَاَباَش وأ َدِجَسملا مق تناك 1 رم نأ هنعو 5

 ْمُهَئاَكَ ءينوششدا مك الفأ» لاف ام :اولاقف عر ا اَهْنَع لأسم ا

 :لاق م ءاَهْيَلَع نلف ولدت ورب ولع ينوُلُدا :لاقف ُهَرْمْأ وأ ءامرمأ اذ

 ٌقفتم (ْمِهْيَلَع يتالصب اًهُرَوْنُي ىلاعت هللا نا ءاهِلْسأ ىلع ا روُبقلا هلله نإ

 .هيلع

 :ةفاشفلاَوز 5 يُ :ٍفاَقْلا مضو ءاتلا و قت : چ

 ا يأ : ٍةَرُمهلا ّذَمِب «ينومتنداو» . ةساكلا

 رك باوبألاب َعوُفْدَم ٌرَبْغَأ ٌتَعْشأ برو : قص هللا لوسر لاق : لاق هنعو _ ۵۷

 . ملسم هاور (ةّربأل هللا ىَلَع ْمَسْقأ

eاًذإَف نجلا باب ىَلَع تنق» :لاق 85 يبنلا نع هنع هللا يضر فان  

 ُدَق ٍرانلا ا نأ ريغ ؛ َنوُسوبْحَم دجلا تاخضأو ؛ٌنيِكاَسَمْلا الخد ل نم ماع

 ٌقفتم املا اهلخذ نم ا اذإف راثلا باب لغو .راثلا ا ا

 2 , هيلع

 ندوب مل: نأ ن وسوف :هلوقو . ىنْغلاو م ملا .حتفب هدَجلاَو»

 .ةنجلا لود يف دعب ْمُهَل

۹۱ 



 الإ دملا يف ملكتي مَ اد ل للا 14
 ذختاف ءادباَع الجر جير َناَكَو « حير بار مرم نا يشيع ةا

 يما بر اي :لاقف جير اي :تلاَقَق يصب وهو هُم ةت ف ناف ا

 :ناصب ومو هنت ِدْعْلا َنِم َناَك اّمَلَ .َتَفَرَصَناَف هتالص ىلع لقا يټالصو

 ناک امل ءالص ىلع لاَ . يټالصو ا يأ :لاقف جيرج اي :تلاقق

 لَا يِتالَضَو ي بر ْيَأ :لاقف eg : َتلاَقَف يَّلَصُي وهو ها دلا َنِ

 ودب رکات .ٍتاَسِموُملا هوجو ىلإ َرظنَي ىتح نمت ال هللا :َتَلاَمَ هِتالَض ىَلَع
 تش نإ تلا اهب لشي يخ هرم تاکو هندابعو اجْيَرُج لترا

 هَتَعَمْوَص ىَلِإ يوأي ناك ًايِعاَر ُتَنَأَف اَهْيَلِإ بْفي ملف هَل ٌتْضّرَعَف هنآ

 هوتا « جيرج نم وم :ْتَْلاَق تَدَلَو امْلَف تّلَمَحُف .اَهْيلَع عقوق اهِسفن نِ ةتتڪماف

 تنر : :اولاق ؟ْمُكْنْأَش ام :لاقف ُهَنوُيِرْضَي اوُلَعَجَو ُهَتعَمْوَص اوُمَدَحَو هورس

 ىتح ينوُغذ :لاقف :لاقف هب اوُواَجَف ٌيبصلا َنْيَأ :لاق .كنم تدل يبا لهب

 ا :لاقو ِهِنطَب يف َنَعَطَف ّيِبَّصلا ىتأ َفَرَصنا امل ؛ ىَّلَص ¿یلص

 يبي :اوُلاَقَو هپ وحسم ل جرج ىَلَع اوُلبْفَ «يعاّرلا نالف :لاق ؟كوُبَأ
 - اوُلَعَفَف تناك امك ٍنيِط ْنِم اًهوُدِيِعَأ ءال :لاق ءبَهْذ نم َكتَعَمْوَص ك

 ُهَمَأ تلاقف ءٍقْئَسَح ٍةَراَشو ٍةَهِراَف اد ىَلَع بكار لج رم وما نِ مصري يَ

 ا لا : لاقف هيل رظنف هيلإ َلَبقَأَو يذلا كّرَشف اذنه لثم ينا لغعجا مهلا

 ل هللا لوسر ىلإ رنا يتأكد «ُعِضَْرَي لعَجف هيذأ ىلع لبنأ م لغم ي نلعجت
 ٍةَيِراَجِب اوُرَمَو» :لاق ءاََصْمَي َلعَجُ ويف يف الا هيض ُهَعاَضِيزا يکي وَ

E 

 .ليكولا م معو ُهَللا َيِبْسَح :لوقت يهو ءِتْقَرَس يَ : َنوُلوُقَيَو ٍءاهنوبرضي مهو
 ملا ا ءاهَلثم ينيا لمت ال هللا : ُهمَأ تلاقف

 :ٌتْلَقَف ةئيهلا ٌنَسَح الجر 4 :تلاقف ٌَثيِدَحلا اَعَجاَرَت كِلانهف ءالي يِنلَعْجا

 ْمُهَو ةَمآلا وده اورم e : تقف هلم ينبا ,لمجلا مُلا

 : َتْلَقَف اهلِ يبا لج ال مُهَللا :تلقف تلق ر ِتْينَر : َنوُلوقَيَو اتوب رض
 يِنلَعَجَت ال مهلا : ٌتْلُقَف ارابَج ناك َلْجَّرلا كلذ نإ : لاق !؟اهّلْثِم ينْلَعجا ّمُهَّللا

۹۲ 



 :تلقف ءٌقِرَسَت ْمَلَو ءِتْقَرَسَو ءِنْرَت ْمْلَو ءِتْيْنَز 3 دولوشي و هذه ْنِإَو لمم

 ٌّقفتم «اهَلثِم يِنلْعَجا مُلا

 ةيناثلا لا رسكو اولا و ءىلوألا ميملا مضب خب تازلا

 :ِءاَمْلاب «ةَهِراَف بادو : هلوقو نازل :ةوُملاَو . يناوُزلا نهر ءةلمهملا نيسلابو

 لا يهو :ِءاَرلا 5 َةَمَجَعملا ٍنيشلاب «ةَراَشلاَو J ا ةقذاح يأ

 يبصلا ت تنَّدَح : يأ «ثيدخلا اًعَجاَرَت» ىنْعَمَو . ٍسبْلَملاَو ةعيِهلا يف ٌرِهاَظلا

 . ملعأ هللاو خو

 تانبلاو ميتيلا ةفطالم باب - ۳

 مهيلع ةقفشلاو مهيلإ ناسحإلاو نيرسكنملاو نيكاسملاو ةّفَعّضلا رئاسو

 مهل حانجلا ضفخو .مهعم عضاوتلاو

 :ىلاعت لاقو ۸۸ :رجحلا 4َنيِئِمْؤُمْلل ٌكَحاَنَج ضْفْخاَوظ : ىلاعت هللا لاق
 دعت الو ُهَهجَو َنوُديِرُي ّيِشَعْلاَو ٍةاَدْغْلاِب ْمُهّبَر َنوُعْدَي نيل عم َكَسْفَن ٌريْضاَو
 الق مَا امان : ىلاعت لاقو ۲۸ :فيهكلا هايد ٍةاّيَحلا ةئيز دير مهن َكاَنْيَع

2£ a Efo arr 

 يذلا َتْيَأرأ» : یا اوا ۰۹ يا ره الف لئاسلا امأو رهقت

 4 نيكسملا ٍماَعط ىَلَع ضحي الو . يتلا عدي يِنْلا كِلذف . نيّدلاب تبذكي

 ١-". :نوعاملا

 رقت ةت قي يلا عمان :لاق هنع هللا يضر صار يبأ نب دعس نعو- 55

 نبا انأ تنك الع َنوُنرَعْجي ال ءالّؤنم ُدرْطا : هلو ينل َنوُكِرْشُملا لاقف

 لوسر سفن يف ٌعقَوَف < ءاَسهيْمَسَأ تل ِنالُجَرَو لالو ٍلْيْذُه ْنِم لُڄَرَو دوعسم

 َنيِذَّلا دّرطت الو : ىلاعت هللا لَنا فن ثرَحف ا

 . ملسم هاور ٠۲ : ماعنألا هجو َنوُديِرُي يِشعْلاَو ٍةاَدَغْلاِب م مهبر َنوُعْدَي

 لا ت ار

 يضر ٍناَرضرلا ةي ٍلهأ ْنِم وهو ينزملا ورْمَع نب باع ةريبه يبأ نعو- ۱

۹۳ 



 تّدَحَأ ام ٠ :اولاقف فن يف ,لالیو ٍبْيَهَصَو َناَمْلَس ىلَع یتا َناَيفْس ابأ نا هنع هللا

 اذه َنوُلوُقَت هنأ :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف امام هللا ٌوُدَع نم هللا فويس

 َكّلَعَل ركب ابأاي» :لاقف ا كي يلا ينأف ؟مِهِدِيَسَو قر خيشل

 EE :لاقف ْمُهاَنَأَف كبَر َتْبضْعَأ ْدَقَل مهتبضغأ تک 3 ؟مُهتبَصْعَ

 . ملسم هاور . يىحأ يكل هللا رفعي ال اولاق ؟مُكتْبَضْعَآ

 حتفب يور «يحخأ اي :ُهَلوقو .ُهْنِم اَهَقَح ٍفوَتسَت ْمَل : ْيَأ ناقد هلو

 ديدشتو ءاخلا ٍحستفو ةزمهلا مضب يورو عايلا فيفختو ءاخلا رسكو ةزمهلا

 .ِءايلا

 لفاكو انأ» : هلو هللا لوسر لاق ٠ لاق هنع هللا يصر لكس نب لهس نعوم ۹

 هاور Eee جرو طولا ٍةَباَبَسلاِب ٌراَشَأَو «اذکنه ةَنَجلا يف ا

 را
 ا مئا لا لفاک» و

 لا لفاک» : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعود 17

 1 ٍسنأ نْب كلام رو يواّرلا ٌراَشَأَو (ةنَجلا يف نيتاهک وهو انأ هيغل وأ

 . ملسم هاور . ىطسوْلاَو

 ُبيِرَقْلاَف هلم يبنجألا وأ ءهبيرق : انعم ِهرْيَغِل وأ هل | لا : ال هلوقو

BE Arr OG 5همم > هو ٠ 
 . ملأ هللاو هتباَرَف نم ْمُهَريَغ وأ هوحأ وأ هج وأ أ هلم نأ لث

 هل

 ةرسمتلا هذرت يلا نيكولا سيلا : هو هللا لوسر لاق :لاق هنعو 4 ت22 ومو
 , هيلع قفتم ُفْفَعَتَي : يذلا اا | ٍناَتمَقنلا و ٌةَمَقَللا الو :ناترمتلاَو

 ,سانلا ىَلَع ٌفوطي يذلا نيكسملا ا ييصلاا يف ةياور يفو

 ین دي ل ىلا ْنيكسملا نکل ءِناترمتلاو ةرهتلاو َناَنمُقللاَو ُةَمُقَللا درت

 .«سانلا لاو موق ر الو يلع َقّدَصَتيِف هب نطق الو (ةينعب

 ليبَس ىف ٍدِهاَجُملاَك نيكسملاو ٍةَلَمْرَألا ىَلَع يِعاَسلا» : 4 يبنلا نع هنعو- 8

44 



 مام عم

 ٌقفتم رف ال يذلا مئاصلاكو 0 دل يذلا مئاقلاکو» : لاق ةبسحأو «هللا

 م . هيلع

 ءاَضيِتأَي ْنَم اهني :ةميلولا ُماَعط .ماعطلا ٌرَش» : لاق كو يبنلا نع هلعو - 255

 هآور «ةَلوسرَو هللا ىصَع ُدَقف ةَوُْعَّدلا بچي مل ْنَمَو اها نم اهلا ىَعْذُيَو

 ل

 ُماَعط ماعلا سعيا :هلوق نم ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف ةياور يفو

 . ءاَرَقفْلا كرتيو ءاييغألا اهيَلإ ىعذي ِةَميِلَوْلا

 یت ٍنيتيِراَج لامع ْنْم» :لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو- ۷

 . ملسم هاور . ُهَعِباَصأ مضو «نيتاهك وُهَو انأ ِةَماَيِقلا موي َءاَج اغلب

 0 یا (ِنيتيِراَج»

 يل ناتا اهعمو ةَأَرْما يلع تلد : :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعود 3۸

 اهتنإ نی 1 ب اهتمسقف اها اهتيطعأَ ءةذجاو رهت ريغ ئيش يدع دج مَ لا

 » :لاقف هربا انيل هلي ا لخدف «تّجرخف ْتَماَق م اهن لأ ملو

 i نم ارش هَل ْنُك نهي نسخاَف ٍءْيَشِب تانبلا هذه نم يتب

 . هيلع

 ءاهل نيا لمحت ةنيكلم ينتءاج : تلق انهنع هللا يصر قلاع نعود 5

 ةرمت انهيف ىلإ تفرز رهن انهم ٍةَدِجاَو لَك ْتطْعأَ «تارمت ثالث اًهَتُمْعْطَا

 اهب الكان نأ دیر ثناك يتلا ةَرصتلا تمس ءاهاتنْبا اهتمعطتْاف اَهَلُكأَتل

 بجو دق هللا نإ :لاقف ال هللا لوسرل ْتْعْنَص يذلا َتْرَكَذَ ءاَهنأَش ينّبَجعَأف

 . ملسم هاور هِراَثلا ّنِم اه اَهَقتْعَأ وأ ءةنجلا اهب اه

 يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر يِعاَرْحلا وِرْمَع ن بوح حرش يبأ نعو ۰

 يئاسنلا هاور نسح ثيدح «ةأرُملاَو ميل نيفيعضلا ا َمهْللاد :

 . ليج ٍدانسإب
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 نم رذحأو ءاَمُهَقَح َعّيَض ْنَمِب ُمُنإلاوُهَو ٍ.جرحلا نجل : رخ : : ىنعمو

 .ادکآ ارج هغ راو ال ار كلذ

 ل نَا ٌدْعَس یر : لاق امهنع هللا يضر ص او يبأ نب دعس نب ٍبْعْضُم نعو- ۱

 نورتو َنوُرَصْنُت لَم :86 يبنلا لاقف نود نم ىلع دفق
 مُكِئاَمْعْصب الإ

 وبأ ظفاحلا هاورو «يعبات دعس نب َبْعْضُم نف ءالَسْرُم اكه يراخبلا هاور

 .هنع هللا يضر هيبأ نع ٍبْعْضُم نع الصم هجيجص يف ياقا ركب

 :لوقي ويم هللا لوسر تغمس لا يصر روغ ارال يبأ نعود ف

 دانسإب دواد وبأ هاور (ْمُكْئاَمَعَضِ و نو رص اتا تاًفَعضلا ينوغبأ»

 . كيح

 ءاسنلاب ةيصولا باب - "4
 : ىلاجت لابو 150 ءاسنلا «ٍفورغَملاب نهورشاَعو] : ىلاعت هللا لاق

 ليما لك اوم الف ْمَتْضَرَح لَو ٍاَسلا نيب اولد نأ اوُعيِطتسَ نلو9

 :ءاسنلا «ًاميحَر روم ناك هللا ناف اوفو ويسلم ْنِإَو ِةَفّلَعُملاَك اهوُرْذَت

0 . 

NTاوصوتسا» : هيو هللا لوسر لاق ناك وعلل , يضر ةريره يب  

 ةالغأ .علضلا يف ام جوع نإ « ملص نِي تقل 1 > :ةأرسلا نإ ارب ِءاَسْلاب

 ٌقفتم «ءاَسنلاِب اوصوتساَف ءَجْوْعَأ لري مل تكر ْنِإَو ل قاد ناف

 . هيلع

 نإ ءاَهَْرَسَك اَهَْمَكأ نإ مّلضلاك ةرملا» :«نيحيحصلا» يف ةياور يفو
 .«جوع اًهيِفَو هع تس ءاَهب ا

 ىَلَع كل ميِقَتْست نأ ؛ ٍملِض ْنِب تقِلخ ة ٌةأرملا نإ : ,ملسمل ةياور يفو

 ءاهتسک اهُميقت تبه ناو جوع اَهيِفَو اهب َتعَتْمَتْسا اهب تْعتمتسا ناف «ةقيرط

 . «اًهقالط اهُرَسْكَو
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 .واولاو نيعلا حتفب وه «جوَع» : لوق

 رکو «بطخي يو يتلا َعَِس هنأ ءهنع هللا يضر كر هللا دبع نعو- 4
 لبر اهل تنا «اًماَقْشَأ تعبنا ذو: 3 هللا لوسر لاقف ءاَهْرَقَع يذلا قالا

 ْمُكَدَحَأ ُدِوْعَي :ٌلاَقَف ,ءنهيف ظَعوف اسلا َرَكذ م ٤ «هلوُهَر يف ٌعيَم مرا ٌزيِزَع

 ْمِهكِحض يف ْمُهَطْعَو مث «وِْوَي رخآ ْنِ اَهعِجاَضُ ُهَلَعَلَف ٍدْبَعلا َدلَج ُهنأَرْما دلج

 . هيلع ٌقفتم (؟لعْفَي امم ْمُكَُدَحَأ ُكَحْضَي مِل لاقط لا نم

 ««تّعَبنا» :ُهّلوقو ءدِسْفُملا ريَرشلا ْوُه :ءارلاو ةلمهملا نيعلاب «(مراَعْلاَو»

 زر مق :يأ
 ٌنِمْؤُم كري ال» : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو_ ٥

 . ملسم هاور «هریغ» : لاق وأ ٌرخآ اهم َيِضَر ًاقلخ اهن رك نإ َةنِمْوُم

 E ؛هانعم ءارلا حتفو ءافلا ٍناكسإو ءايلا حتفب وه «كرفي» : ُهَلوقو

 : يأ :اهجتفب اَهكَرْفَي ءءارلا رسكب ءاَهُجْوَز اًهكرْفَو ءاَهَجْوَز ةأرملا تكف :لاقي

 . ملعأ هللاو ءاهضغبأ

 يف هلي يتلا مس هل هنع هللا يضر ٌيِمْشْجلا صوخألا نب ومع نعو- ۲۷٦

 :لاق م ظْعَوو ركذو هيَ یاو «ىلاعت هللا َدبَح نأ َدَْب لو عادولا مح

 ريغ ائيش ٌنهنِم َنوُكِلْمَت سيل مدن ٍناَوَع نَه امن ا ِءاَسْنلا اوصوتساو الأر

 2 مجالا يف ْنَهاورجُهاف َنْلَعَف نإف «ةنيبم ةشجافب ا نَا الإ كلذ

og 8 

 محل نإ الأ ٠ اليس نهِيلع اوبن الف متن نإف حرم ري ًايْرَض ٌنهوُبِرضاَ

 ْنَم مشرف نطو : الأ َنَِلَع مكفحف اق يلع مكئاَِلَ فح ماس ىلع

 هيل اونيخت نأ مُكْيلَع نهق الأ .َنوُهَركت ْنَمِل مكتوب يف ني الو نوه رك

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «ٌنهِماَعْطَو نِهِتْوْسِك يف

 يهو ءةلَمهملا نيل دا كرولا : ْيَأ «ٍناوعد هيك هلوق

 مكح َتْحَن اهلوخُد يف ةأرملا لك 4 هللا لوسر َةّبَش .ريبألا : يِناَعْلاَو رسالا

 اوف الفقر : فمي هلوقو ءُديِدُشلا قانشا رح :(خَرْبملا تلا ريسألاب رجْوزلا
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 ملعأ هللاو .هب نهنوذ وتو ٌنِهْيْلَع هب نوح ًاقيرط اوُبَلطَت ال ا «ًاليبَس ٌَنِهيَلَع

TVYٍةِجْوُز قح ام هللا ٌلوسر اي تلق : لاق هنع هللا يضر ةَدْيَح نب ةَيواَعُم نعو-  

 برضت الو ٌتْيسَتكا اذ اَهْوُسكَتو «ٌتْمَعَط اإ اط نو :* لاق الع اندخأ

 دواد وبأ هاور ٌنسح ٌثيدح تيا يف 9 رِجهَت الو حبق الو ةجولا

 . هللا كمف لقت ال : يأ (ْحّبقت ال» ىنعم :لاقو

FANَنيِنِمْوُملا لَم : م هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ  

a Rr 

 ج ت : لاقو يذمرتلا هاور «مهئاَسِِل مكرايخو « ًاقلخ مح ًاناميإ

 يلع هللا 0 ىلإ هنع هللا ب يضر مَع e ءامإ 0 الر : ا

 هللا لوسر . لاب فاطاَف ءنهبرض يف ٌصخّرف ٌنهجاَوْزَأ ىلع ماسلا نبذ ٠ لاف

 ت لاب ٌفاطأ قلو : هلل هللا لوسر لاقف ازا نوک ريتك ٌءاسن ا

 دانسإب دواد وبأ هاور (ْمُكِراَيْجِب كيلوا سيل ّنْهَجاَوْزَأ َنوُكْسَي ريِثك ٌءاَسْي دمحم
 . حب حص

 دس يل : لوق

 . طاخ أ : يأ «فاطأ» : : هلوق «نارتَجا يأ نو

 3 ملسم هاور هةلاصلا الا اهعاتَم رخو ماتم اًينّذلا» : لاق

 ةأرملا ىلع جوزلا قح باب ٥
 ىَلَع ْمُهَضْعَب هللا َلْضُف امب ِءاَنَتلا ىَلَع َنوُماَوَق ٌلاَجّرلال : ىلاعت هللا لاق

 ظفح امہ بيغْلِل تاظفاح تاباق تاخلاصلاف ْمهِلاَوْمَأ نم + اوقفنأ امبو ٍضْعِب

 . "4 :ءاسنلا #هللا
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a ۲۸۱لججرلا اعد او .ةلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره  

 «َحِبْصَت ىح ةكئالملا اَهْتَعَل اَهْيَلَع َناَبْصَغ تاق هتأت ملف هشارف ىلإ 2

 ی ال ارز کا ا ا و وز

 . (حبصت
 ١

 وڏي ,لجر نم ام هديب ا يِذَلاو : قي هللا لوسر لاق ةياور يفو

 يس ايلا اطعام ٍءامّسلا ق يِنْلا ناک لإ هيلع HE هشارف ىلإ ةتأرملا

 . «اهنغ يضر

 نأ لجي ال» :لاق لق هللا لوسر نأ ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره يبا نعو- ۲

 ظفل اذنهو .هيلع ٌقفتم «هنذإب الإ هيب يف ْنَدَأَت الو .هنذِإِب الإ ٌدِهاَش اَهُجْوَرَو 00
 يراخبلا

 عمم

 مر عا ْمكلُك ا يضر رمع نبا نعرد 1

 ةيَعار ةأرلاو هت ,لمأ ىَلَع عاز لُجرلاو ءعار ريمألاو ل

 ٌقفتم ِهِدَقيِعَر ْنَع لوم ملکو « عار مكلكف تەكل اهجوُز ِتْيِب ىلع

 , هيلع
 ل

YASاذإ» :لاق هلو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يلع نب :قلط يلغ ېپ نگو  

 يئاسللاو يذمرتلا هاور رونتلا لع تناك ن نإو هال هتحاحل هتجور ا اعد

YAOنأ ًادحأ ًارمآ ثنك ولو :لاق الط ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو-  

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور هاَهِجْوَزِل َدَجْسَت نأ ةأزملا تر مأل دحأل دس

 مع نجح
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 ٍةأرما اميأ» : هلك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر هلم 4 نعو- 5

 . نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور «ةنجلا تّلَحَد ضار اَهْنَع اًهجْوَّرَو ُتَناَم

 ةأرمأ يِذْوُ الو :لاق يَ يبنلا نع هنع هللا يضر ليج نب ذاعم نعو- ۷

 ره اعلاف مل ل ص۴

 يدعي تكرت امد :لاق 4 يتلا نع امهنع هلا يصر, ديز نب ةفاسأ نوب

 . هيلع ي 7 ٌقفتم هِءاَسْنلا نم ٍلاَجّرلا ىلع ر رض يه ةف

 لاّيِعلا ىلع ةقفثلا باب 5

 «فورغعَملاب ٌنُهتْوْسكَو نهر هَل ِدولوَملا ىَلَعَو» : ىلاعت هللا لاق

 قفل ُهقؤر هيلع هيلع ريف َْمو ِهَغَس نِ ٍةَعَس ود قفل : «ىلاعت لالر 7 ةرقبلا

 امو : ىلاعت لاقو ۷ :قالطلا ياماتآ ام الإ ًاسفن هللا فلكي ال هللا ُهاتآ امم

 .۳۹ :ًابس 4ةْفِلَخُي وهف ٍءْيَش نم متقن

 يف ةتقفنأ رانيد» : ةو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نعو- 4

 رانيدو نيِكْسِم ىَلَع هب َتَقَّدَصَت ٌراَنيِدَو بكَ يف ُهَنْفْنَأ ٌرانيدو . هللا ليبس

 . ملسم هاور ةُكِلْهْأ لع فت

 ىَلْوَم ددجُب نب تابوت  نمحرلا ٍدبعوبأ :هل ُلاَقُيَو هللا دبع يبأ نعو - ٠١
 ُهَقِفني رايد لجرلا ُهَقِفنُي رانيد لضفأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق اَ هللا لوسر
 يف هباحصأ ىَلَع ُهُقفْنُي ٌرانيِدَو هللا ليبَس يف ِهِتاَذ ىَلَع ةف رانيِدَو ِهِلاَيِع ىلع
 . ملسم هاور «هللا ليس

 يف رجا يل لَه هللا لوسر اي تلق :تْلاق اهنع هللا يضر َةَمَلَس مآ نعو - 1
 ؟ينب مه امن ادو دكه ْمهِتكراِب تلو هيلع قفنأ نأ ةَمَلَس يبأ يد

 . هيلع ٌقفتم «ْمِهْيَلَع تقمنأ ام رجأ كل معن» :لاقف
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 هانمدق .لييوطلا هثيدح يف هنع هللا يضر صا يبا نب ٍدعس نعو- 14۲

 2 َقفنت نل كنإو» :هل لاق ةي هللا لوسر نأ لا باب يف باتكلا لأ يف

U ONيف  aTٌقفتم  

 . هيلع

 قفا اَذِإ» :لاق لب ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر ٌيِرْدَبْلا ٍدوُعْسُم ىبأ نعو- ۴

 .هيلع ٌقفتم ُةَقَدَص ُهَل ّيهف اَهُبِسَتْحَي ةف ِهِلْمَأ ىَلَع لجرلا

 هللا لوسر لاق ا يضر ماعلا نب ور نب هيلا وو "94

 دواد وبأ هاور حيحص ُثيدح «َتوَقَي ّْنَم َعّيْضُي ن امُثإ ِءرملاب یفک» : خلك از

 . هريغو

 لمع رخي نأ امن ِءْرَملاِب ىَفَك» :لاق هانعمپ هحيحص يف ملسم هاورو

 حبي موي ْنِم امو : لاق ب يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 06

 لويو ءافلخ ًاقِفنُم ِطغَأ مهلا :اَمُهُدَحَأ ُلوُقَيَف ءِنالِزْنَي ٍناَكَلَم الإ هيف دابا م2
 . هيلع ٌقفتم الت ًاكِسْمُم ٍطغأ ٌمُهّللا :ٌرخآلا

 ْنَمِب ْأَدِئاَو ىَلْفَسلا ديلا نم ٌرْيَخ اَلُعْلا ُدْيْلا» :لاق ءال يبنلا نع هنعو - 5
 نمو هللا هفعب فْفْعَتْسَي نمو « َىنِغ رهظ ْنَع ناک ام ةف ةقَدصلا ريو «لوعت

 و و 0

 . يراخبلا هاور «هللا هغي « نغتسي

 بحي امم قافنإلا باب ۷
 ديجلا نمو

 4۴ + نارمح انآ هةر اب وات ىلح "لا اول قل + نامت للا لق
 مك انجرح امِمَو ْمتبْسَك ام ِتاَبْيَط ْنِم اوقف اوئَمآ َنيِذّلا اَهْيَأ ايل : ىلاعت لاقو
 TY : ةرقبلا 4نوقفنت 9 7 هني ٌتيِبَحلا اوُمُمْيت الَو ٍضرألا نم
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 ٍراَصنألا رثكأ هنع هللا يضر َةَحْلُط وَُأ ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع - ۷

 ءدجْشَملا ةَليقَتْسُم تناكو ءءاحريب
 هْيَلِ هلام تأ ْناَكَو ءلخت نم ا ةنيِدَملاب

 تلر امف
 :سنأ لاق پی اهيف ٍءاَم نم بَرْشَيَو اهلخْدَي لكي هللا لوسر َناَكَو

 سا أ هان 4 توسل انه اوقفت 1 وقفت ىتح َرِبْلا اوات نل : ةيآلا هلله

 ىتح ربا اولانت نو :َكِيَلَع لَن لات هللا نإ هللا لوس ا :لاقف كو هللا

 ر ىلا ىلإ ةقدم انين ُءاَحْرِيَب يلإ | يل ام بح إو دوت ام او

 لاقف ءهللا كارا تح هللا لوسر اي اهعضف ا هللا دنع ll ا

 ا تلف انتل دلو حبا لام كلذ E خب١ ل5 هللا لرم

 اقف هللا لوضوتاب لنا ةا وأ لاقت «نيبرقألا يف اهَلْعْجَن ْنَأ ىَرَأ ا

 ا ءهيراقأ يف َةَسْلَط وأ

 ِءابلاب «حيارد و «خباَر» جلا يف يور خبار لام :هك ٌهلوق

 يورو ؛ لخت ا (ءاحَريبا و عفن كيَلَع َحياَر : يأ ءةانثملا ٍءايلابو ٍةدحوملا

 .اهجتفو ِءابلا رسكب

 هدالوأو هلهأ رمأ توجو باب - "8

 ةفلاخملا نع مهيهنو ‹ىلاعت هللا ةعاطب هتيعر يف نم رئاسو نيزيمملا

 هنع يهم باكترا نم مهعنمو , مهييدأتو

 لاقو ٠۳۲ :هط «اهْيلَع ٌرِبَطَصاَو ٍةالّصلاب كَلْهَأ ٌرمَأَو» : ىلاعت هللا لاق

 0 : ميرحتلا ارات ْمُكيِلْهَأَو ْمُكَسْفلنَأ اوف اونمآ َنيِذّلا اهي ايل : ىلاعت

 هللا يضر يلع نب نسحلا ذخأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع -4

 رمزا خك خك» :ةظي هللا لوسر لاقف هيف يف اَهَلَعَجف ِةَقَدَّصلا رمت ْنِم رمت اَمُهْنَع
 . هيلع ٌقفتم ؟!َةَقَدَّصلا لكأت ال انأ َتْمِلَع اَمَأ ءاهب

 واحلا ٍناكسإب لا «خک خک» : هلوقو ,ةقذدصلا ان لجت ال انأر ةياور يفو
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 ناكو ِتاَرُذَقَتْسُملا ْنَع ّيبَّصلل ٍرْجْز ٌةَمِلَك يهو «نيونتلا ْعَم ماَهِرْسَكب لاقي

 . ًايبص هنع هللا يضر ن لا

 بیبر دسألا دبع نب هللا دبع ُةَمَلَس يبأ نب رَمُع صفح يبأ نعو -6

 شيطت يدي تناك هل هللا لور رجح يف ًامالغ تنك : لاق لي هللا لوسر

 لكز .َكِنيِمَي لکو «ىلاعت هللا ْمَس ُمالُع ايد :لچ هللا لوسر يل لاقف « ةفحصلا يف

 . هيلع ٌقفتم . «دعب ىَتَمْعِط كلِ تاز اَمَف َكِيلَي امم

 .ةفحصلا يجاؤن يف زودت : «شيطّتو»

 هر نع لوو و مر ْنَع لوو 4 عاد م

 اجور تيب يف ةأر ةأَرْملاَو يير ْنَع لوُؤْسْمَو هلأ يف عار لُجَرلاو

 ى م8 م

 مكلف ءهتْبِعَر ْنَع لوْؤْسَمَو ٍِدّيِس لام يف عار مداخلاو ءاَهَتيِعَر ْنَع ةَلوُوْسَمَو

 .هيلع قفتم هویج نع لوو عاد

 لاق :لاق هنع هللا يضر لج هيبأ نع ءبّيَعُش نب ورمع نعو 0
 اهيلع مُهوبرضاو «نينزس عي 2 مهو ٍةالصلاب ْمكَدالوَ اورم» : ةي هللا لوسر

 ٍدانسإب دواد وبأ هاور ٌنسح ثيدح « عجاضُملا يف مهني اوقرفو «رشَع ُءانبأ مهو

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ّينَهُجلا ٍدَبْعَم نب ةَرْبَس هير يبأ نعو ۲

 ثيدح نيس رش نا اَهْيَلَع هوب رضاو « ٌنيِئِس عبسل ةالّصلا يبصلا القز : ةئ

 .نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو «دوادوبأ هاور ٌنسح

 . نيس عبس غلب اذإ ةالصلاب يبصلا اورم» :دواد يبأ ْظْفَلَو

 هب ةيصولاو راجلا ٌقَح باب . مو

 اناسخِإ نْيَدِلاَوْلاَِو ايش هب اوكرشت الو هللا اوُدُبْعاَول : ىلاعت هللا لاق
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او نيرا يذ ٍراَجلاَو نيكاَسَملاَو ىَماتَيْلاَو ىَيْرَقْلا يِذبَو
 بثجلا راحل

 :FT :ءاسنلا 4 ْمُكَناَمْيَأ ٌتَكَلَم اَمْو .ليبسلا ن ناو بنجلاب ٍبِجاَّصلاَو

 ١ : هك هللا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يصر ةشئاعو رمع نبا نعو ۳

لع قفتم رويس هنأ تننظ ىَتَح راجلاب ينيِصوُي لير َلاَز
 . هي

 اذإ رذ اَبأ اَي» : لج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يفرز يبأ نعو - ٤

 . ملسم هاور «كناَريج ٌدَهاَعَتَو ءاهءام رك «ةقرم تا

 قرم تخبط اذإ» : يناَصْوَأ هلي يليلخ نإ :لاق ٌرذ ىبأ نع هل ةياور ىفو
 .هٍفوُرْعَمِب اهنم ْمُهْبِصْأَف كناري ْنِم ِتْيْب رظنا مت عام رتا

 هّللاَو موي ال هللاو» :لاق هلو يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۴ مه

 راج نمي ال يَذَّلا» :لاق ؟هللا لوشراب نم "لبق! نم وي ال ةللاو هيل

 . هيلع قفتم «! هقئاوب

 . «ةَقْئاَوب هراج نمي ال ْنَم ةنجلا لحڏي ال» : ملسمل ةياور يفو

 .رورشلاو لاول :«ُقِئاَوَبْلا»

 ةراج نرقحست ال تاملشملا ءاي ايو : 6 هللا لوسر لاق :لاق هنعو 5

 . هيلع فتم «ٍةاش َنِسْرِف ولو اهتراجل

 يف ةَبَشَح زرعي نأ ُهَراَج راج ْعْنْمَي ال» :لاق ةو هللا لوسر نأ هنعو ١

 نيب اهب َنْيِمْرآل وّللاو !َنيِضِرْعُم اَهْنَع ْمُكاَرَأ يل ام :ةريره وبأ ُلوُقَي مَ ههراڌج

 هائلا وبس ع كلا يو لا لما هلوقو

 الف هرج لا مولا للاب نمو ناک ْنَم» :لاق ةَ هللا را هنعو "04

 نيوي ناك نمو هَفيَض مري ,رجآلا مْ للاب نيوي نات نمو هاج ذوي
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 : هيلع قفتم «تکشیل أ اريح لقیلف رجالا . مويلاو هللاب

 ناك ْنُم» :لاق ل ّيبنلا نأ هنع هللا يضر يِعارْحلا حْيَرش يبأ نعو 4

 مويلاو هللاب نمو ناك ْنْمو ءهِراج ىلإ ْنِيحيلف رجالا مويلاو للاب نيوي
 وأ اريخ لقيلف رجالا موّيلاو هللا ُنِمْؤُي ناك ْنَمَو ءُهَفْيَض ْمرُكِيْلف ءرجالا

 . هضعب يراخبلا ىورو ظفللا اذهب ملسم هاور «تکشسیل

 .ِنْيَراَج يل َّنِإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو - ٠١

 يراخبلا هاور أبي ِكْنم اًمهبَرْفَأ ىلإ» :لاق ؟يِدْمَأ اَمهّيأ ىلإ

 ريخ» :هو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا ٍدبع نعو ١-

 مريخ ىلاعت هللا دنع ٍناَريجلا ٌريَخو ءهِبِحاَصل ْمُهُرْيَخ ىلاعت هللا َدْنِع باَحْضألا

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور (ِهِراَجل

 ماحرألا ةلصَو نيدلاولا رب باب ٠

 ًاناسحإ ٍنْيَدلاولابَو ائْيَش هپ اوكرشت الو هلا اوُدِبْعاَو» : لا هللا لاق

 ا بنُجلا ٍراَجلاو ىبّرَقْلا يذ ٍراجلاو ٍنيِكاَسَملاو ىماتيْلاو ىبْرَقْلا يِذِبَو

 وقتاَو) : ىلاعت لاقو "5 :ءاسنلا «مكناميأ تكلم اَمْو ليبسلا ٍنباَو بنَجلاب

 00 َنيِذَلاَو» : ىلاعت لاقو ١ :ءاسنلا «ماَحْرآلاَو هب َنوُلَءاَسَت يذلا هللا

 ناَسنِإلا اَنْيِّصَوَول :ىلاعت لاقو ۲١ :دعرلا ةيآلا «لّصوُي نأ هب ُهللا َرَمَ

 هايل الإ | اوُدبَت ال نأ كبَر ىَضَقَوو : ناست لاقو ۸ :توبكنعلا انسخ ِهْيَدِلاَوب

 فأ اَمُهل ْلْقَ الف ممالك زأ اَمُهُّدَحَأ َرَبكلا دن نعي اإ ًاناسخإ ٍنيَدِلاَوْلاِبَو

 ُلُمَو ٍةَمْحّرلا َنِم للا انج اَمُهَل ضفخاو .ًاميِرك الو اَمُهَل لُقَو اَمُهْرَهَْت الر

 انيصوو# :ىلاعت لاقو 74 ۲۳ : :ءارسإلا (ًاريِفَص يناير اَمُك اَمُهْمَحْرا بر
 يل ركشا ٍنأ ِنْيماَع يف ُهُلاَصِفَو ٍنْمَو ىلع ًانْهَو ُهْمأ ُهَئْلَمَح ِهْيَدِلاوب َناَسْنإلا ا

 15 :نامقل «كيَدِلاَولَو



 2 :ٌتْلُق ”اَهَتَقَو ىلع ُةالَّصلا» لاق ا هللا ىلإ حا تفل 5 : هيك 8

 فتم «هللا ليس يف ُداَهجلا» :لاق ؟ّيأ مي :ٌتلق ِنيَدِلاَوْلا رب» :لاق ؟ّيَأ

 ا

 يزجي الو : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ١"

 ُ ملسم هاور (هقتعيف «هيرتشیف ا ُهَدِجَي نا الإ ًادلاو دلو

 هللاب نمي ناک ْنَم» :لاق ال هللا لوسر نأ هنع هللا يضر اض هنعو ۳14

 لصيف ءرجخالا مويلاو للاب نمي ناک نمو ةفيض مركب رجالا وَلاَ

 هيلع نفت تي ذأ اريخ ذ ءرجخالا مويا للاب نمو ناک نمو «همحر

 غرف اذِإ یت قلخلا قا ىَلاَعَت هللا نا : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنعو _ ٥

 اَمأ ْمَعَن :لاق ٍةَعيِطَقْلا َنِم َكب ٍذِئاَعْلا ماَقُم اذنه :تَلاَقَف ءّمِجَرلا ِتَماَق مهن

 كَل كِلْذَف :لاق ءى :تلاق ؟كَعَطَق س َعطقأَو ءِكَلَصَو ْنَم لِصَأ نأ َنْيَضرَت
 اودسْفَت نأ ميلو نإ ميس لهل : 2 نإ ار رفا : هو هللا لوسر لاق مث

 ىَمُعَأو ْمُهْمَصأْف هللا مهن َنيِذَْلا كفلوأ . مكماَحْرأ اوُمْطَقْتَو ضرألا يف
 م 6ع

 . هيلع ٌقفتم ۳ ۲۲ : : دمحم &مهراصبأ

 ْنَمَو ؛ُةَتْلَصَو ِكَلَضَو نم : ىلاعت هللا لاقف :يراخبلل ةياور يفو
 0 كَعطَق

 ا : لاق ر :لاق 1-5 :لاق e سالا ع ن

 . هيلع ٌقفتم «كوبأ» : لاق د : لاق َكُمَأد e : لاق

Li 

 «كُمأ» :لاق ؟ةَبْخصلا نسحب ُنَحَأ ْنَم هللا لوسر اي :ةياور يفو

 .«كانذأ كانذأ ْمُث كاب ْمُث َكُمَأ من كم

 لعفب بوصنم وه اًذكه «كابأ منا : هلوقو :ةحملا : ىنعمب «ةباحصلاو»

u 
 ا
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 . حضاو اذلهو «كوبأ 4 : ةياور يفو كابأ رب مث : يأ «فوذحم

 نم فأ غر شن مغر « فنأ مغر» : لاق يب يبنلا نع هنعو - ¥۷

 . ملسم هاور هةْنَجلا لخت ملف ٠ ءامهيلك وأ اًمُهَدَحَأ كلا دنع ِهْيوبَأ كرد

 ْمُهْلِصأ بارق يل نإ هللا لرز اي لاف الجر نأ هنع هللا يضر هنلعوا ۸

 :لاقف يلع نوله منع ملأ « ّيلإ َنوُكيِسُيو ميلا نسخ أو «ينوعطقيو

 مهيلع ريهظ هللا نم َكَعَم لاري الَو ملا هفت املاك «ّتْلَق امك ّتْنُك ُنْيَل

 . ملسم هاور (ُكِلذ ىلع تمد ام

 3 موش «ر

 حتفب «لملاو» افلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا رسكو ءاتلا مضب «مهفستو»

 وهو راحلا ٌداَمَرلا ْمُهُمِعطَ انا يأ :راحلا ُداَمّرلا وهو ماللا ديدشتو <« ميملا

 ىلع َءّيَش الو ء ملألا نِ احلا ِداَمَرلا ّلكآ ْقَحْلي ام مّنإلا َّنِم ْمُهَقَحْلَي اَمِل هيِبْسَ

 مهلاخذإو ءٍدَقَح يف مِهريِصقتي ميظَع ْمْنِإ مهلاني نكلل ءْمِهْيَلِإ ٍنِسْحُملا اذنه
 . ملعأ هللاو هيلع ىذألا

 ا را ار سنا نعو -۹
 . هيلع ي ٌقفتم «همجر لصيف راف انو ِهِقْزِر يف

 .ِهِرْمُعو ِهلَجَأ يف هل ٌرْخَوُي : يأ» : ورتا يف ُهَل اَسْنْيِ» نمو

 ناكو « لخن ْنِم الام ٍةنيِدَملاِب راَصَلا َرثكأ ةَحْلَط وأ ناک :لاق هنعو م"

 0 كي هللا لوسر ناكو «دجسملا ةلبقتسم تناكو ءاخریب هْيَلِإ هلاومآ بأ

 9 وقفنت ىتح ربا اولانت نل :ةيآلا هنده ترن امْلَف ءِبّيَط اهيف ِءاَم ْنِم ُبَرْشَيَو

 يسرا لق لا وسم ىلع وبأ ماق 1 :نارمع لآ «نوبحت امي

 نإو 4ٌنوُبِحَت اًمِم اوقفت ىتح را اولان نل ْنَلِد :لوقي ىلاعتو َكَراَبَت هللا نإ : هللا

 هللا َدْنِع اَهّرْخْدو اهرب وُجْرَأ ,ىلاعت هلل ةد اَهْنإو اخري ىلإ ىلاَم حا

 كلذ ! خب» : لب هللا لوسر لاقف .هللا كازأ تي هللا لوغو اب ا «ىلاعت
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دقو !ٌحِباَر لام َكِلَذ جبار لاَ
ف اَهلَعَجَت نأ ىَرَأ ىت ينإو هلق انه تقيم 

 ي

َقَ ءهللا لوسر اي ُّلَعْفَأ : ةَحْلط وُبَأ َلاَقَف نيرا
 ينبو ِهبِراَقَأ يف َةَحْلَط بأ اَهَمَس

 .هيلع ٌقفتم . ِهمَع

 .بحي امم ٍقاَفنإلا باب : يف هنايب َقَبَسَو

 نا 0 ل ل 1

 امي ات كبل ا a لاق . . معن : : لاق هدا

 .ملسم ْظْفَل اذهو .هيلع فتم

 :لاق ؟كاَدِلاَو يَحأ» لاقف ٍداَهجلا يف ناسا لج اج :اَمُهَل ةياور يفو

 . (ٌذِهاَجَف اًمهيفقد :لاق مَعَ

 يذلا َلِصاَولا كلو ءىفاكُملاب ُلِصاَوْلا سل :لاق الڳ يبنلا نع هنعو - م

 . يراخبلا هاور هاَهَّلَّصَو ُهُمِحَر تَعطَق اذإ

اَطلاَو فاقلا ِحتفب «تَعطَق» و
 .حوفرم (ةمحر)» و . ِء

 وقت ةت شرعلاب ا : هو هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نعو -_ ۳۲۳

 . هيلع ٌقفتم دم «هللا هَعطَق « ينطق نمو «هللا ُهَلَّصَو ؛ ينْلَصَو نم

 ٌتَقَتْعَأ اهن اهنع هللا ' يضر ٍِثراسَحلا ٍتنب ةنوُمْيَم نيمو 1 نعو 54

 :تلاق يف اَهّيَلَع ٌروُدَي يذلا اهم ناک اَملف يي يلا ناس ْمَلَو "0 ةَديلَو

 :لاق .ْمَعَن :تلاق (؟ِتْلَعَف وأ :لاق ؟يتَديِلَو ُتْقَتْعَأ ينأ هللا لوسر اي َتْرَعَشأ

 . هيلع ٌقفتم «كرجَأل ْمُظْعَأ ناك ِكّلاَوْحَأ اهِتْيطْعَأ ول كنإ امأ»

 يَلَع تمي :تلاق امهنع هللا يضر ٍقيَدَصلا ركب يبأ ِتنب ءا نعو "6

 : تلق هلک هللا لوسر ٌتُيَْفَتْساَف لک هللا لوسر ٍدْهَع يف ةكرشُم يهو ي
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 فتم «ِكمأ يلص ْمُعَن» :لاق ؟يّمَأ لِصَأفَأ ُةَبْعاَر َيِهَو يأ ّيَلَع ْتَمِدَق

 . هيلع

 نم اسا تناك ا ًائيَش ا يدنع ةَعماط : يأ ارو :اًهلوقو

 .لوألا ٌحيجصلاو ٍةَعاَضَّرلا نم :َليِقَو بسلا

 :تلاق اهنعو هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع ٍةَأَرْما ةيِفَقّتلا بيز نعو - 95

 0 e كومو لإ

 0 اضيف نم ا ا 0 هتأف 5 دلا رم د

 بابب ٍراَضنألا نم ةأرما اًذِإَف ءٌتَقَلَطْناف ءتنأ هيتتئا لب :هللا دبع لاقف ر

 .ةباهملا هيلع تيَقلأ دق قي هللا ٌلوسر َناَكَو َيْيَجاَح يتاح ةا هللا لوسر

 باَبلاِب نْيئأَرْما نأ هربا وچ هللا لوسر ِتْنا : :هل اتق ٠ «لالب انيل جرف

 ؟ E يف ماتي ىلعو اًمِهِجاَوْزَأ ىلع اًمُهْنَع َةَق ٌةَقَدَصْلا ءىز : كِنالأست

 هللا ٌلوسر هل لاقف ُهَلَأَسَف هي هللا لوسر ىلع لالب َلَخَدَف نحن ْنَم هربت الو

 ىو ةا هللا لوسر لاقف .ُبْنْيزَو راّصنألا نم ارا :لاق «؟ءاَمُس نم» هي

 رج :ٍناَرِجَأ اَمُهَلِ» غي هللا لوسر لاقف هللا دبع ٌةََرْما :لاق «؟َّيِه بارلا

 . هيلع ٌقفتم «ةفَدصلا ُرَجَأَو ةَبارفلا

 يف ليوطلا هئي يف هنع هلل يضر برح نب رخص َنايْفَس يبأ نعو ۷

 :لاق يي بلا ين شي ؟وب مرا ادام :ناَيفُس يبأل لاق لقرم نأ لره ٍةَّصِ

 مک ؤابآ لو 1 اوكرتاو انیس هب اکر الو مَّدَحَو هللا اوُدبْعا» :لوقي :تلق

 . هيلع ٌقفتم «ةلصلاو ءفافَعلاو «قدصلاو ءةالصلاب انرمايو

 نوحتفتس مکا : ل هللا ا لاق :لاق هنع هللا يضر زذ يبأ نعو --۸

 .«طارقلا اهيف ٌُرَكْذُي ًاضْرأ
 راو تف ما او 8 و # مخ rra O ءهعو 5 1

 اوصوتساف .طارقلا اهيف ىمس ضرأ يهو رصم لوحتمتس» :ةياور يفو
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 5 هع 3 ي7 ا ھو

 . «امجرو ةمذ مهل نإف ءاريخ اهلهأب

 انجرو هذ ْمُهَل ْنِإَف ءاَهِلْمَأ ىلإ اوُنِسَحَأَك ءاَهوُمْتْسَتلا اذإف» :ةياور يفو

 . ملسم هاور «أرِهِصَو َةّمِدَو لاق وأ
 مهن لب ليِعامُسِإ ُمْأَرَجاَه نك مهل يتلا مِحَّرلا :ُءاَمَّلُعلا لاق

 مهن لڳ هللا لوسر نبا ٌميِهاَرْبإّمأ ةّيِراَم دوك : ٌرْهّصلاو»

 رِذْنَأَو :ةيآلا ولده ترن امل :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۹

 معف اوغمتجاف ءًاشيِرُف لب هللا لوسر اعد 4 : ءارعشلا « َنيِبَرْقألا كتَريِشَع

 نب مكا اونا يول نب بک ي ا « سُمش ٍدْبَع ين ايو :لاقو صخو

 اوُدِقْنَأ «فانَم ٍدْبَع ينب اي «راثلا نم مكس اوذقنأ «بغك نب هرم ينب اي يالا

 بلطُملا ٍدّْبَع ينب اي ياشلا نم ْمُكَسفنأ اوُدقنأ شام ينب اي نالا م مكس

 نم ْمُكَل ُكِلْمَأ ال ينإف ,راثلا نه ِكَسْفن ين همام ا الا نم مكن اوُدِقل

 . ملسم هاور «اهلالبب اهلباس امو مكل نا ريغ ئيش هللا

 ىنعمو .ُءاَملا :«لالبلاّو» اَمِرسَكَو ِةَياَتلا ءابلا حتفب وه «اهلالبب» :ِهيي هلوق
 .ٍةَلصلاِ درب لهو ِءاَملاب اَفطَت ٍةَراَرحلاب اَهَتعيطَم بش ءاهُلِصَأَس :ثيدحلا

 لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع هللا دبع يبأ نعو - 353

 هلا يلو امْنإ «يئايلؤأب اويل ٍنالف يب ب لآ ْنِإ» :لوقُي ر َرْيَغ ًاراهج ل هللا

 ا «ءالالبب اَهّلْبَ ْمِحَر ْمُهَل كلو َنيِنيْؤُملا ٌحِلاَصو

 . يراخبلل

 :لاق الجر نأ هنع هللا يضر يراصنألا اع بويأ يبأ نعو -۱

 : هلل يبنلا لاقف .راثلا ن نم يداي نجلا يني ل ينزپخ أ هللا ٌلوسر اي

 همِجحّرلا ٌلِصَتَو ءةاكرلا يتؤتو ءةالّصلا ميقتو ءاكيش هب كر الو هللا ٌدبعَتو

 . هيلع ٌقفتم
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 رطفأ اذإ» :لاق لك يبنلا نع «هنع هللا يضر ماع نب َناَمْلَس نعو -۲

 ًروُهط ُهنِإَف املا ارْمَت ْدجَي مَنِ کرب نإ رمت ىلَع طفيل ٠ : رح

 فو ةقدص : ناتن مجرلا يذ ىلعو ل نيكسملا ىلع َةَقَدّصلا» : :لاقو

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 e ُتْنكَو ا د تناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ۳

 ّيبنلا هنع هللا يا تْيَبَأَف هاَهَقْلَط : يل لاقف ءاَهْهَرْكَي ُرَمُع َناَكَو

 :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ااو : را يبنلا لاقف < ل دي ‹ ةا

 يمأ نإ يل ةأَرما لإ :لاقف ُهاَنَأ كابر نأ هنع هللا يصر ءادردلا يبأ نعو مم

 جلا باب طر ُدِلاَوْلا لوك هي هللا لوسر ت تعمَس :لاقف ؟اهقالطب رات

 فيد لاو يذمرتلا هاور «هطفحلا وأ َباَبْلا َكِلَذ مضاف تش ناف

2 

 ٌةَلاَحلا» :لاق اي يبنلا نع ءامهنع هللا يضر بزاع نب ِءاَرَّبلا نعو ٠

 . حيحص ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «مألا ةّلِزْنمِ

 باحصأ ثيدح اهنم ؛ةروهشم حيحصلا يف ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 اتل حيحصلا يف ةروهشم ثيداحأو ايد دقو جيرج ثيدحو .راغلا

 لِمَتْسُملا ليوطلا هنع هللا يضر ةَسْبَع نب ورم فید اهمها فو .:اراصتخا

 ىلاعت هللا َءاش نإ هماَمتب ا «هباداو مالسإلا دعاوق نم ةريثك لمح ىلع

 : هيف لاق ِءاَجرلا باب يف

 تنا ام هل تقف وبلا رلؤأ يف ينعي َهَكَمب لب ينلا ىلع تلخ

 rE :ٌتلقف «یلاعت هللا ينّلَسرأ» :لاق رك ا تلقف ( يبا :لاق

 رش ال هللا َدَخَوُي نو «ناَئوألا رسکو « ماحرألا ةلِصب يِنْلَسَرَأ» : لاق ؟كُلَسَرَأ

 . ملعأ هللاو . ثيدحلا ماَمت َرْكْذَو (ٌءيش هپ
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 محرلا ةعيطقو قوقعلا ميرحت باب - ١

 اوُعطَقَتَو ,ضذألا يف اوُدِسْفت نأ ملون نإ ميس له : : ىلاعت هللا لاق

 ی « مُهراصْبَ ىَمَعَأَو مهنصأ هللا مهن َنيِذّلا َكِتَلوُأ ْمُكَماَحْرَأ

 نأ هيلا ر م َوُمَْيو قي دعب نم هللا هع نوصي نيا : ىلاعت لاقو

 o :دعرلا راذلا ُءوُس م ملو نعل ْمُهَل كينلوأ « ضزألا يف دودو صو

 َكَدنِع نعي اإ اناَسْحإ نْيدِلاَولاِبو هايإ الإ اوُدُبْعت الأ َكْبَر ىضقو# : ىلاعت لاقو

 سيرك لوق اَمُهَل ْلْقَو امهر الو تأ امُهل لقت الق امال وأ اَمُهُدَحأ ربك

 «ًأريِغَص يناير امك اَمُهْمَحْرا ّبَر لَو ٍةَمْحَّرلا َنِم لدل حاج اَمُهَل ضفحلاو

 . 74 ۲۳ :ءارسإلا

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ثراحلا و عيت هرب يبأ نعو - ۳۳٦

 كارشإلا» :لاق :هللا لوسر اي ىَلَب : :اًنلَق اناث  «ك؟رئاَبكلا رباب كمت الار : ذلك

 ةَداَهشَو رورلا لوفر لا اقف ءَسْلَجَف اكتم َناَكَو نيالا قوَقْعَو هّللاب

 . هيلع ّقفتم .ٌتكس هَل :انلُق تح اَهورَكُي لاَ امف ولا

 :لاق هو يبنلا نع امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو ۷

 «سومغلا ُنيِمَيْلاَو ءسفنلا لَو ءنْيَدِلاَوْلا ُقوُقْعَو للاب ُكاَرْشِإلا :ٌرئاَبكْلا»

 رمش نينا سونغ ااغ اياك لج لاو رتل لا
 . مثإلا يف فِلاَحلا

 الا 0 ا نمد E هنعو - 73

 لما هما سو اأ

 هللا لوسر اي :ليق «!هُيَدِلاَو لَجرلا ُنَعْلُي ن رْئاَبكلا ربك نم نإ» ةياور يفو
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 ا ا لا ل ل عي فيَ
00 

 ا سس

 :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ٍمهطُم نب ريپج دمحم يبأ نعو ۹

 . هيلع ٌقفتم . مجر عطاق : ىنعي : : هتباور يف نايفس لاق «ٌعِطاَق ةنَجلا لحي ال»

 » :لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر بش نب و ل ا نعو "9
 كا هركَو تانا أوو «ِتاهو امنو َتاَهَمألا قوقع مي مرح ا
 . هيلع ٌقفتم «لاملا ةَعاَضإو لا وسلا ةَرثكو «لاقو ليق

 .هل سيل ام بط تاه و هلع َبَجَو ام عم :ُ ا ااو لق

 ام لب ٌتيِدَحلا : : هانم «لافو ليق» و يالا يف ّنُهفَد : هانم ءتانبلا دودو
 یفکو ا .ُهتَحِص مَلْعَي ال امم اَذَك نال لاو ِءاَذك لي : لوقف ا

 ريغ يف ُهُفْرَصو هُريِذْبَت :«لاملا ةَعاَضِإَو . عمس ام لب َتَّدَحُي نأ ًابذك ِءرَملاب

 .ظْفحلا ٍناَكَمإ َعَم ِهِظْفِح كرتو ءايندلاو ٍةرخآلا ٍدِصاَقُم ْنِم اهيف ٍنوُدَأَملا ِءوُجولا
 . هيلإ ةجاح ال اميف حاَحلإلا :« لاّوّسلا رك و

 (كعطق ْنَم مطفأو» ِثيِدَحَك ُهَلْبَق بالا يف تَّقَبَس ُتيِداَحَأ بابلا يفو
 .(هللا ةعطق ىنعطق نم» ثيدحو

 £ 5 ع س 8

 بألا ءاقدصأ رب باب ۲

 هماركإ َبَدْنُي نم رئاسو ةجوزلاو براقألاو مألاو

 َلِصُي نأ ٌرِبلا ّرَبأ نإ» :لاق ةي يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع ١-
 عرب ”# عم
 . «هيبأ دو لجرلا

4Yالُجَر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ٍرانيد نب هللا ٍدبع نعو -  

 رامج ىلع ُهَلَمَحَو < رع نب هللا دبع باع لست َةَكَم قيرطب ُهَيِقَل باَرعألا ّنِم

۱11۳ 



 َكَحلْصَأ :ُهَل انْلَقَف :ِرانيِد نبا لاق «ِهِسْأَر ىلَع تناك َةَماَمِع ُهاَطْعَأو بكري ناک

 َناَك اذنه اَبأ نإ : :رمع نب للا دبع لاقف ريا نصري مُهَو ُباَرْعألا ْمُهّنِإ هللا

 أ نإ :لوقي ةي هللا لوسر ُتْعِمَس ينو هنع هللا يضر باطخلا نب رمح اد

 . (هيبأ دو لمأ لجرلا ٌةَلِص بلا

 ُهَل َناَك كَم ىلإ رح اَذإ ناك ُهّنأ َرَمُع نبا نع رانيد نبا نع ةياور يفو
 اوب ره ايف اسار اهب دشت ماو «ةلخارلا توكر لم اذإ لغ ځورتب رامج

 . ىلب :لاق ؟نالُق نب ٍنالف َنبا تسلا :لاقف « يبارغأ هب رم ْذِإ ٍراَمِجلا كلذ ىلع

 E ب ا ا ا اذنه علا لاقي نافل ءاطخأف
 وَرَ تنك ارام ّ يبارغألا اذنه تيطغأ كَل هللا رفع : :ِهياَحْصَأ ضب هل لاقف

 : لوق 248 هللا لْوَسَو تقوا ينإ :لاقف ؟َكَسأَر اهب دس تنك ةمامِعو هيلع

 ًاقيِدَص ناك ُهاَبَأ نإ هيلي نأ َدْعَب هيبأ دو َلْهَأ ُلُجّرلا َلِصَي نأ ٌريلا ربا نم ّنإد

 . ملسم اَهّلُك ِتاَياَوُرلا هلله ىور «هنع هللا يضر َرُمَعِل

 ٌيِدِعاَّسلا َةَعيِبَر نب كلام  نيسلا حتفو ةزمهلا مضب - ٍدْيَسَأ يبأ نعو -4
 ينب ْنِم ُلْجَر ُهاَج ذإ كو هللا لوسر ڌن ٌسوُلُج نحن انّ :لاق هنع هللا يضر
 ؟اَمِهِتَْم دَ هپ اَمُهَُبأ ءْيَش يوب رپ نم يق ل هللا لوسر اي :لاقف ةَمِلَس
 ءامهدعب نم امهدهع ر هاَمهَل راتغتسالاو 2 اًمِهْيَلَع ةالصلا معن :لاقف

 دادو وو هم مار ی ءامهب لإ لصوت ال يتلا چرا لشو

 ل ينلا ِءاَسِن ْنِم ٍدَحَأ ىلَع تغ ام :تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو -24

 ءاَمَرْكِذ ريكي ناک نكلو طق اَهّنْيََر امو ءاهنع هللا يضر ةجيدخ ىلَع تغ ام
 تلقا رف دا ٍقِئاَدَص يف اهني مل ءئاَضأ اهعطقي مك «ةلشلا بذ ابرو
 يل ناک تنا KE اًهنإد :لوقيف ا الإ اًينّدلا يف نكي مل ناک : :هل

 . هيلع ٌقفتم «دَلو اهنم

 . ٌنُهْعَسَي ام اهلئالخ يف يِدْهُيق ءءاشلا بذيل ناك نإو ةياور يفو
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 .«ةجيدخ ِءاَفِدصَأ ىلإ اهب اوُلِسْرأ» :ُلوُقَي ةاشلا َحْبذ اًذإ ناك ةياور يفو

 هللا لشرب ىلع ةد تح هل رح تو لاه داما تلف اوو فو
 .«دليوخ تنب ُهَلاَم مُهَللا» :لاقف َكِلذِل َحاَتْراَف « ًةَجيدَح ناَدْعَيسا َفَرَعَف دي

 :يِدِيَمَحْلِل نيحيحصلا نيب عسمجلا ىفو ءٍءاحتلاب وه «خاتراف» :اًهلوق

 .هب متها : هانعمو نيعلاب (عاتراف»

 ناي حل : لاق هنع هللا | يضر اهلل وب نسا نعم 0

 عشا لاا يبت لک نزیک هل لوب ف اضل یا 3 یا

 6 هللا لوسر تيب لهأ ماركإ باب ۳
 مهلضف نايبو

 ِتْيبْلا لْمأ سجّرلا مك بهذي هللا ديرب امْنإ» : ىلاعت هللا لاق
 ْنِم اهنإف هللا َرِئاَعَش ْمُظَمُي نمو : ىلاعت لاقو ٣۳ : : بازحألا أر يوطت مكره

 ٠۲. :جحلا «بوُلقْلا ىَوْقت

 مم نب وُرْمَعو هةر نب ُنْيَصْحَو انأ تقلا :لاق َناَيَح نب ديزي نعو - ۳4٦
 َتيِقَْل دَقَل :نْيَصُح هل لاق ِهْيَلِإ انْسْلَج اًملَف مهنع هللا يضر َمُقْرأ نب دير ىلإ

 تيل همم تود لاروع تير اقلك هللا لوقو تتار اک ريغ كيرا

 لو هللا لوسر ْنِم تغمس ام دير اب اقدح ريك اريح دبر اي تیل دق : ةا

 تنك يذلا ضب تيلو يڍهَع ْمدقَو . ينس تربك م هللاو يخأ نبا اي : لاق

 ماق : لاق من هين الف ال انو اول .ْمكَدح امف ةت هللا وسر ني يع

 هللا ٌدِمَحَف .ةنيدملاو ةكَم نيب a یعْذي ٍءامب ايطخ ايف ًاموي دلي هللا لوسر

 رش انآ امن .سانلا اهي الأ :ٌدَعَب امو :لاق م او ظَعَوَو فبلغ او
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 ممم

 هللا ُباتك اَمُهَلَوأ . نبلقث مكيف كرات انو ا يبر لوسر نأ نأ َكِشوُي

 هللا باتك ىلَع تحف . («هب اوکسمساَر ءهللا باتكي اوُذحَف ولاَ ىّدهلا ديف

 لها يف هللا كرد «يتبب لهآ يف هللا مرا ينسب : ٌلهأو» َلاَق مت هيف َبْعَرَو

 :َلاَق ؟ِهِتْيَب لها ْنِم واس سيل ديراب هني لأ نمو : ٌنيصح هَل لاقف «يتيب

 مم نمو :لاق َدْعَي ةَقَدَصلا م مرح نم كي هب لهُ نکللو ویب لَ ا
 مرح ِءاآلؤه لك :َلاَق سابع ْلآَو ءرْفْعَج لاو ليقع لاو يلع لآ مه :َلاَ

E 

 لبخ وهو هللا باك اًمهذحأ أ :نيلقت مكيف كرات ينو و الأو :ةياور يفد

 . «ةَلالَض ىلع ناک ُهَكَرَت نمو ىَدُهْلا ىلع ناك عبثا نم .هللا

 هنع هللا يضر َقيدّصلا رحب يبأ نع < ءامهنع هللا يضر رَمَع نبا نو - 4۷

 . يراخبلا هاور «هتيب ب لْمَأ يف ةي ًادّمَحم اوبرا :َلاَق هنأ هيلع ًافوقوم

 . ملعأ هللاو «ةومركأو هومرتخاو هوعار «اوبقرا» ىنْعَم

 لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب - ٤

 مهتبترم راهظإو .مهسلاجم عفرو .مهريغ ىلع مهميدقتو

 اَمَّنِإ َنوُمَلْعَي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلْعَي نيِذّْلا يوتسَي لَه لف : ىلاعت هللا لاق
 ٩. :رمزلا «بابلألا اوُلوُأ ُركذَتي

 هنع هللا يضر اا يردبلا ورمع نب هلع دوا بأ يبأ نعو - ۸

 اَرقْلا يف : اوناک ن يللا باتكل م مهر موق م مو : ة هللا لوسر لاق :لاق

 يف اوُناَك ْنِإَف «ةّرجه ممتن اوس 5 ةنسلا ف اوناك نِ ةنسلاب مهما ًءاَوْس
 يف دعي الو هناطلس يف لجرلا لجرلا ْنمۇي د الو انس ْمُهمَدقأَ ًءاوس ِة ةرجهلا

 . ملسم هاور هِهنْذِإِب الإ هيَمِرَكَت ىلع هت
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 .امالْسِإ وأ : «انس» َلَدَب «املس مهمدقأف» : هَل ةياور يفو

 تناك نإف ا مهمدقأو هللا تاتكل هوَ مولا مدي :ةياور يفو

 مهمو ,ًءاوس ةرجهلا يف ا نإق رح ْمُهُمَدَقَأ مهمو مهتعارق

 . انس مُهربكأ

 (ُهَتَمركَتو»» هب صتخي ال عضوملا وأ ديالو لحم هِتاَطْلُس» دارملاو

 .امهوخنَو ریرسو شارف ْنِم هب دِرفني ام يهو : ءارلا رسكو ِءاتلا يحتفي

Eلوسر ن اا ف ر  TSا  

 ندد نيذلا 5

 ٍنونلا ديدشتب يورو اي اهلبق سیلو نونلا Em «ينليإ» ع لوقو

 ٌلْهَأ :ليقو َنوُعِلاَبْلا مه «مالخألا وواو : ُلوُقْعْلا ::ىهنلاو» . اهل 1 اهلبق ِءاي 0

 . لضَفْلاَو ملجلا

 ينليل» ا E a ET "ندم

 «قاوسألا تاشيفو مكاَيإَو» اال (ْمُهنوُلي َنيذْلا م « ىَهْنلاَو مالحألا ل مکن

 . ملسم هاور

 د ةمثح يبأ نب ٍلْهَس ٍدمَحُم يٻآ :ليقو ىَبْحَي يبأ نعو

 نب هللا ُدْبَع قلطنا : لاق هنع هللا يضر يراصنألا ةثلثملا ٍءاثلا ناكسإو ةلمهملا

 ىلإ افخم راف ءاقرفتف ؛ ا يهو ربيخ ىلإ ٍدوُعْسُم نب ةَصْيَحُمو ٍلهس

 قاطناف ةنييملا مي م ةئفذف ييف هيد يف طح وهو لهس نب للا دبع

 بهدف ا يلا ىلإ ٍدوُعَْسُم انبا ل ا ةصيخحمو ,لهس نب ِنمحرلا دبع

 :لاقف املك تكس قلا تدا وهو ربك ربک» :لاقف ا نمحرلا دبع

 . هيلع ٌقفتم .ثيدحلا مامت رکذر ؟مُكَلِباَف و َنوُفِلَُسَتَأ

“ar oF, هت 

 .ربكألا ملكتي :هانعَم ربك ربك» : لي هلوقو
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 هك رم 2

 نلت نِي ِنيلجَرلا َنْيَب ْعمجَي ناک لب يبنلا نأ هنع هللا ي يضر رباج نع

 ىلإ هَل ريش اًذِإف ,؟نآّرَقْلِل اذخأ رکا م لو ءربقلا يف ا

 . يراخبلا هاور .دخللا ىف ُهَمَدَف امهدخأ

 مانَملا يف يناَرأ» :لاق لب يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ۴

 َكاَوّسلا تلوانَف ءرخآلا َنِمٌرَبْكَأ اَمُهَدَحَأ ءِنالجَر ينءاجَف ِكاَوِسِب كوسا
 يراخبلاو أدنسم ملسم هاور «امهنم ربكألا ىلإ ةتعفدف یک : ىل ليقف ّرْغصألا

 هيف يلاَغْلا ِرْيَغ نارق لاو « مِلْسُملا ِةَبْيَشلا ي َماَرْكِإ ىلاعت هللا لالُجِإ
 .دواد وبأ هاور ٌنسح ثيدح . «طيقملا ٍناَطْلّسلا يذ ماركإو ُهْنَع يفاججلاَو

ooلاق :لاق مهنع هللا يضر هدج نع «يبأ نع بيش نب وِرْمَع نعو - _  

 فید «انریبک تف سف رو اَنَريِغَص مَحَرَي لارا : ةَ هللا لوسر

 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح : : يذمرتلا لاقو , يذمرتلاو دوادوبأ هاور ٌحيحص

 . «انريبك قح» دواد يبأ ةياور يفو

 اهب ٌرَم اهنع هللا يضر ةش ةَعئاَع نأ هللا همحر ٍبيِيَش يبأ نب نوُمْيَم نعو -

 اهل ليقف َّلكأف ءُهَنَدَعْقَأَ هنيو بيث ِهْيَلَع لجر اهب رمو ةرسک ةتطغأف « لئاس
 . دواد وبأ هاور (مُهَلِزانَم سانا اوزنأ» : ةةيع هللا لوسر لاق :تلاقف ؟كلذ يف

 ةشِئاع كردي مل نوميم :لاق نكل

 يضر قاع ْنَع ردو اشا افلح ةي لوا يف ملم ُهَرَكذ دقو
 وبأ مكاحلا هركذو مهران سالا لنت نأ هلي هللا لوسر انرمأ : :تلاق اهنع هللا

 . حيحص ٹیدح وه :لاقو «ثيدحلا موُلُع ةفرْعُم» هباتك يف هللا دبع

 ىلع لزق نص نب ٌةَنْييُع َْمِدَق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -“۷
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 ناکو دي ء سيق نب رحلا هيخأ نبا

 نبال ةنييَع لاقف اناا وا مك هلل نانو م سلجم ٌباَحْضَأ ُءاَرَقلا

 هَل َنَدأَبْساَف ءهْيَلَع يل نذاتساف «ريمألا اًذنه دنع ُهَجَو كل يخأ نبا اي .: هيخأ

 ام هللاَوَف :ٍباَطَخلا ّنْبا اي يه :لاق َلَخَد املف .هنع هللا يضر رم هل نأ

 مَ ىّ هنع هللا يضر مَع بضع ا حت الو ٠ نزلا اني

 خو : لب هيل لاق ىلاعت هللا نإ َنيِنِمْوُملا ريم ا : رجلا هَل ا لاقف وپ حقو نأ

 ام هّللاو .َنيِلِهاَجلا َنِم اذنه نإو 4َنيِلِهاَجلا ٍنَع ٌضِرْمَأَو ٍفْرُعلاب رمو وفعلا

 : ىراخبلا هاوزأ ىلاعت هللا باك دنع افاق ناك هيلع اهالَت نيج ُرَمُع اَهَّزَْواَج

 ٍدْهَع ىلع تنك دق : لاق هنع هللا يضر بدن نب َةَرْمَس ٍديعس يبأ نعو - ۸

 انهم نأ لإ رلوقلا ْنِم ينعتمُي امف ا ءًامالغ لَو هللا لوسر

 .هيلع ٌقفتم . ينم ّنَسَأ ْمُه الاجر

 باش َمّركَأ ام» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو - ۹

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «هنس دنع مرحي نم هَل هللا ضْيَق لإ هس احْيَش

 . بیرغ

 ريخلا لهأ ةرايز تاب  ؛ه

 مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو

 ةلضافلا عضاوملا ةرايزو مهنم ءاعدلاو مهترايز بلطو

 َعَمْجَم ْعْلْبأ ىتح ٌحَرِبَأ ال اقل ىَسوُم لاق ذو :ىلاعت هللا لاق

 نأ ىَلَع كعب لَم ىَسوُم هل ناق : ىلاعت هلوق ىلإ ابق يضم ْوَأ ِنْيَرْحَبلا

 عم َكَسْفَن ٌريصاَول : ىلاعت لاقو 5٠١-55 :فيهكلا «ًادشر َتْمَْلُع امم نمل

 .۲۸ :فهكلا هجو َنوُديِرُي ّيِشَعلاَوٍةادْغلاب ْمُهّبَر َنوُعُدَي َنيِذَّلا

عل ركب وبأ لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو ٠١
 َدعَب امهنع هللا يضر رم
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 ناك امك امروز اهنع هللا يضر َنَمْيَأ ْمُأ ىلأ انب ْنِلَطْنا : يي هللا لوسر ٍةاَفَو

 َنيِمْلْعَت اَمأ ِكيِكْبُي ام :اَهَلالاَقَف ءّثَكَب ءاَهيَِإ ايها امل ءاَهُروُري هلي هللا لوسر
 اَم نأ ملغ ال يآ يكبأ ال يتإ :تلاقف ؟ِِكي هللا لوس ٌرْيَخ هللا دع ام ن
 َّنِم َحطقنا دف َّيحّولا نأ يكبأ ْنكللَو ةي هللا لوسرل ٌرْيَخ ىلاعت هللا دلع

 . ملسم هاور .اًهَعَم نايكي الَعَجَف ءءاكبلا ىلع اَمُهَتَجّيَهَف ءِءاَمَسلا

 يف ُهَل ًاخأ َراَز الُجَر نأ» و يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١-
 نيا :لاق ِهّْيَلَع یتا ملف ءّاكَلَم تجرم ىلَع ىلاعت هللا َدَضْرَأَف .ىّرخأ ةَيَْق
 ابر ٍةَمْعِن ْنِم هيلع كَل لَه :لاق .ِةَيْرَقْلا هذه يف يل ًاخأ ُديِرَأ :لاق ؟ُديِرُت
 ناب كيلا هللا لوسر ينِإَف :لاق « ىلاعت هللا يف ُهَتَيْحَأ يأ َرْيَغ ءال :لاق ؟هْيَلَع
 . ملسم هاور «ديف ُهَتبَبْحَأ امك َكَّبَحَأ دق هللا

 :ءارلاو ميملا حتفب َُجَرْدَملاد و هِظْفحب ُهَلُكَو اذإ :اذكِل هَدَّصْرَأ» :لاقي

 .اًهِجالَص يف ىَعسَتَو ءاهب موقت ءار ىنعمو ؛ٌقيرطلا
 ءهللا يف ُهَل ًاخأ َراَز وأ ًاضيرُم َداَع ْنَم» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنعو - ۲
 يذمرتلا هاور «الرنَم ٍةْنَجْلا َنِم َتاَوبَتو ءكاَشْمَم َباَطَو َتْبِط ناب :ِداَُم هاَداَن

 .ٌبيرغ خسنلا ضعب يفو «ٌنسح ٹيدح :لاقو

 لَم اَمْنِإ» :لاق لكي يبثلا نأ هنع هللا يضر ٌيِرَعشألا ىسوم يبأ نعو - 58

 ُلِماَحَف ء ريكلا خفانَو ءِكْسِملا لاك وسلا سيِلَجَو حِلاَّصلا سيِلَجلا

 ُخِفاَنو ةَبيَط ًاحير ُهْنِم دجت نأ ام هْنِم عاتبت نا امو َكَيِذَحُي نأ امإ ءِكْسملا
 عمم هرب يت ب

 .هيلع ٌقفتم نتن احير ُهْنِم دجت نأ امو كبي َقِرْحُي نأ امل «ريكلا

 ةأرملا حَكتت» :لاق ةي ىبنلا نع ءدنع هللا ىضر ةريره نأ نعو - ٤

 َكاَدَي تبر ٍنيّدلا ِتاَّذب ٌرْفظاف ءاهنيدِلَو ءاَهِلاَمَجِلَو ءاَهِبَسَحِلَو ءاهلاَمِل : عبزأل
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 َمَبْرأْلا لاًصخلا ٍهِذنه ٍةَأْرَملا َنِم ِةَداَعلا يف َنوُدِصُقَي سانا نأ :هانعمو

 .اهتبحُص ىلع صرخاَو .اهب ْرْفظاَو ءنيّدلا تاد ىلَع َتنأ صراف

 كْعنَمَي امو : ليِرْبَجِل هلو يبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر ٍسابع نبا نعو "6

 انيديأ َنيَب اَم هَل كبَر رمأب الإ لسن امو :تَلّرَنَف ؟انروزت امم ٌرثكأ انَروزت نأ
 . يراخبلا هاور « كلذ َنْيَب امو اَنَمْلَخ اَمَو

 الم :لاق ال يبنلا نع .هنع هللا ىضر ٌيِرْدَحلا ٍديعس ىبأ نَعو "5

 .«يِقَت الإ كَماَعَط لكي الو ءان وم لإ ٌبِحاَصُت
 .هب سأب ال داتسإب يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 نيد ىلع ٌلْجَّرلا» :لاق هي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 17

 .«لِلاَحُي ْنْم ْمُكَدَحَأ رظنيِلف اليخ

 ع تا : يذمرتلا لاقو ‹« حيحص دانسإب يذمرتلاو .دواد وبأ هاور

 عم ءرملا» :لاق هلي يبنلا نأ هنع هللا يضر ٌيِرْعْشأْلا ىسوم يبأ نعو -۸

 . هيلع ٌقفتم (ٌبَحَأ ّْنَم

  e Eمت نو  col, 84 2£هم قد ب 3
 ؟مهب قحلي املو موقلا بحي لجرلا : ةي يبنلل لبق :لاق ةياور يفو

 .«ٌبَحأ ْنَم عم ُءَرَملا» :لاق

 ؟ةَعاّسلا ىَتَم :ة هللا لوسرل لاق ًايبارعأ نأ هنع هللا يضر سنأ نعو 8

 نم عم تنأ» :لاق هلوسرو هللا بح :لاق «؟اهل تدّدعأ ام : هل هللا لار لاق
 5 م

 همه

 . (تيبحأ

 . ملسم ظفل اذهو ‹ هيلع ٌقفتم

 وفد الو الص الو « مْوَض ريك ْنِم اهل تْدَدُعَأ ام :امهل ةياور يفو

 .ُهلوُسَرو هللا ٌبِحَأ يكل
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 خص هللا لوسر ىلإ ا :لاق هنع هللا يصر دوعسم ربا نعو ¥

 لوو نا ؟مهب ْقَحْلي ْمْلَو ًاموق حا ا : لاقف

 . هيلع ىفتم «بحأ نم ْعَم ءرَملا» : 5# هللا

 ِنِداَعَمك ُنِداَعَم نماثلا» : لاق ال ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ن ادعو ال١

 حاَوْرألاَو « اوُهَقَف اذإ مالسإلا يف مهرايخ ةيلهاجلا ْمُهُراَيِخ .ٍةصِفْلاَو بلا

 اور هلا اهتم راتاو قلقا ايم فرا اق حم دوا

 1 : ملسم

 هللا يضر ةشئاع ةياور نم . . .خلا «خاورألا» :هلوق يراخبلا ىورو

 .اهنع

 نيسلا حتفو ةزمهلا مضب» وهو رباج نب :َلاَقيو ورْمَع نب رسا نعو 5386

 ,لمأ ُداَدْمَأ هيلع ىتأ اذإ هنع هللا يضر باطحلا نب ٌرَمُع ناك :لاق «ةلمهملا

 ءهنع هللا يضر ,سْئوأ ىلَع یتا یتخ ؟رانغ لب سنو مكيفأ :ْمُهَلَأَس سيلا
 :لاق ؟ ٍنَرَق ْنِم 2 ٍداَرُم ْنِم لل :لاق ؟رماع نب سيوا تنأ : هل لاقف

 كَل :لاق معن :لاق ؟ مَهْرِد ٌمضْوَم الإ هلم تار «صَرَب كب َناكف : لاق معن
 نب سيوا ْمُكَيَلَع يتأيد :لوقي هو هللا لوسر َتْعِمَس :لاق معن :لاق ؟ةَدِلاَو

 لإ هلم أرَ «صرب هب ناک ِڻَرُف نم مٿ ارم نم نميلا له ٍداَدْمَأ ْعَم راع
 نأ ٌتعطَتْسا نإ ؛ُهّرَبأل هللا ىلع ْمَسقَأ ول ر اهب وه َهَدِلاَو هل مهرب عضو

 لاق ر نبأ :رمع هل لاقف هَل رفغتساف يل رهغتساف «لعفاف كل َرِفعتَسي

 بح سانلا ِءاربغ يف نوكأ :لاق ؟اًهلماع ىلإ كَل بكَ الأ :لاق .ةفوكلا

 ُهَلَأَسَف َرَمُع َىَناَوَف مهفارشأ ْنِم لجَر حح لبقُملا ماعلا َنِم ناك اًمْلَف لإ

 ا5 هللا لوسر َتْعِمْس : لاق «عانملا ٌليِلَق بيلا ت هكر :لاقف سيوا نع

 م ءٍدارُم ْنِم نمل لأ نم ٍداذْمأ َعَم ٍرِباَع نب سيوا مكيلغ يتأي :لوقي

 ىَلَع َمَسقأ ول رب اهب وُ ةڌلاو هَل < مهرج ْمِضْوم الإ هلم ارب صر هپ ناك رق

 يل رفغتسا لاف انوا ىتأف «لغفاف كَل رفغتسي نأ ٌتْعطَنْسا نإف ةربأل هللا

۲۲ 



 :لاق ؟رَمَع َتيِقَل :لاق . يل ٌرِفْغَتْساَف «حلاص ِرْفَسب ادهم ُتَدَحَأ َتْنَأ :لاق

 . ملسم هاور . ههجو ىلَع قَلَطْناَف «سانلا هَل َنِطَفَف ُهَل َرَفْعَتْساَف «معن

 ٍةَفوُكلا له نأ هنع هللا يمر ندا نر قعاشلا ٍملسمل ةياور يفو

 لاقف « سيوا رحب نامت نم لج مِهفَو «ةنع هللا يضر َرَمُع ىلع اود

 هللا لور لإ :رمُع لاقف ءلُجَرلا َكِلذ ءاَجَف ؟ نيرا نِ دَخَأ انُهاه لَه : رم

 ماري ٍنميلاب عدي ال سيو ُهَل لاقي نميلا نِم و مكي الجر إو : لاق دق كي

 مّهْرَدلا وأ ٍرانيّدلا َْمِضوَم لإ ُهبَمْداَف ء ىلاعت هللا ا هپ ناك ْذَق هل

 كي هللا لوسر تْعِمَس يئإ» :لاق هنع هللا ينفر رع نع هل ياو يقو

 .هورُمَف ءضاّيب هب لاکو َةَدلاَو ُهَلِو ءسيؤأ :ُهَل لاقي ٌلُجْر نيالا ريخ َّنإ» :لوقي

 مهو ءٌدملابو ِءابلا ناكسإو ,ةمجعملا نيغلا حتفب « سانلا ٍءارْبَغ» : هلوق

 ُمُهوِدَدَم عمج هدادمآلاو» ْمهِطالخأ ْنِ هني فريال نو ْمُهكيِل اًعَصَو مه ْواَرَُف
 .داهجلا يف ذ نيِمِلَسملا نودع اوُناَك َنيِذْلا : َّنورِصاَنلاَو ناوغألا

 يف ي يلا َتْنْداَتْسا :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رسمع نعو ب ما/8

 ن يس ام ةُملك لاقف «كئاَعد ْنِم يأ ا اس الر : لاقو «يل ْنِوَاف قّرمعلا

 . اًيندلا اهب يل

 . «كِاَعُد يف يأ اي انكِرْشَأ» : : لاق ةياور يفو

 . حيحص ٌنسح ثيدح : :لاقو يذمرتلاو « «دوادوبأ هاور حيحص ٌثيدح

 ًابكاَر ةاَب روزي ةي نبا ناک :لاق امهنع هللا يضر ٌرصع نبا رع

 . هيلع ٌقفتم «نيتَعكَر هيف يلصيف ءانشاَمَو

 ناَكَو ايِشاَمَو ابكار كتبس لك ًءابق دجسم ىيتأي هي يللا ناك :ةياور يفو
 وقرر هلم م
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 هيلع ثحلاو هللا ىف ٌّبحلا لضف باب - 5

 ةملعأ اذإ هل لوقي اذامو .هبحي هنأ هبحي نم لجرلا مالعإو

 ُءاَمَحُر ٍراَمُكلا ىلع ُءاَدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاو هللا ُلوُسَر ٌدّمحُمط : ىلاعت هللا لاق راسا سا
 َراَّدلا اوووي نيِذَّلاَوطظ :ىلاعت لاقو .ةروسلا رجا ىلإ ۲۹ :حتفلا مهني ههنیب

Lh٩. :رشحلا  
 دو ةف نک نم ثالثا :لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو -۵

 بحي نو ءامُهاوس اس و نک نأ وا ندم نيب
 : انك فه هللا ُهَذَقْنأ ْنأ َدْعَب رفكلا يف َدوُعَي نأ ا لل الإ بحب ال َءرَمْلا

 . هيلع قفتم اَلا يف َفَذَقُي نأ هَر

 يف هللا ملي ٌةَعْبَس :لاق 4ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۳۷٦

 لجو رع هللا ٍةَداَبع يف اَمَن ٌباَشَو «لداع ماَمِإ : :ُهلِظ لإ ّلظ ال موي (ةادّلط
 اََرُفتو هبل ا هللا يف ابا ناو اما قلع بلف جرو
 E هللا فاحخأ ينإ :لاقف < رلامجو نسخ تاد ةأر هتعد لرو هيلع

 ًايِلاَح هللا ّرَكَذ لرو يب قف ام هلاتش لغت ال ىتح اًهاَمْحَأَ ةَقَدَصِب قصت

 . هيلع ٌقفتم وُهاَنْيَع تضاف

 ناد :َةَماَيَقْلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ» : ِةلو هللا لوسر لاق :لاق هنعو - ۷

 . ملسم هاور «يّلِظ ل ٌّلِظ ال َمْوَي يّلِظ يف ْمُهلِظَأ ميلا ؟يلالجب نوباحتملا

 نح نجلا اولخذت ال هديب يسفن يذلا : 2ع هللا لو لاق :لاق هنعو 0

 ؟متِبباَحَت ُه ُهومَتْلَعُف اذإ | ٍءّيَش ىلع مك لو نوا یش اوو الو اونيۆت

 . ملسم هاور «مکنیب ماسلا اوشُفأ

 هل هللا َدَصْرَأَف «ىّرخُأ يرق يف ُهَل ًاخأ َراَز الُجَر َّنأ» : ا يبنلا نع هنعو -۹
£ aro هيف ةا امك كبح ْلَق هللا نإ :هلوق ىلإ ثيدحلا ركذو اكلم ِهِتَحَرْدَم ىلع) 
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 .هلبق بابلاب قبس دقو . ملسم هاور

 يف لاق هنأ ةي يبنلا نع امهنع هللا يضر بزا نب ٍءاربلا نعو - الل

 نمو هللا هَبَحَأ ْمُهْبَحَأ نم « ٌقفانم ا الإ مهضخبي ا مهي الو: :ٍراَصنألا

 هللا َلاَقد :لوقي ل هللا لوسر تعيس :لاق هنع هللا م ۴۸۱
 نويرلا مُهطِسشَي رون نم رياَسَم مهل .يلالج يف َنوباحتملا» : لجو رَ

 .ماَدّهْشلاَو

 .ٌحيحص ْنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

AYاًذإَف قشم مد دجسم َتْلْخَد :لاق هللا ُهَمِحَر ينالوخلا سيردإ يبا نعو -  

 اةردضو ءهيلإ هودنسأ ءىش يف اولا اًذِإَف 0 سانلا اذِإَو اًيانعلا ۴ تف

 نم ناك امف .هنع هللا يضر ,لبج نب دام اذنه : ليقف نع تلا ویر نع
 ر ي نف <

 تح ترا ءيّلصُب ةو ريچهتلاب يقَبَس دف ةتذجَوَف ترش بدلا

 َكُبِجأل ين هلا :تْلُ م ّيَلَع ٌتْمَّلَسَف وهجر لبق نم تچ مْ ُهَئالَص یضَق
 «يئاّدر ٍةوْبَحِب ينذخأف للا :ُتْلُقَف ؟هَّللا :لاقف هلأ :ٌتْلُقَف ؟هّللا :َلاَقَف ءهلل
 ىلاعت هللا لاق» :لوقي هك هللا لوسر تْعِمَس ينا ءرِشبَأ :لاقف ءهيَلِإ ينذّبَجف

 َنيِلِاَبتُملاَو «ّيف نير وارتملاو يف َنيِسِلاجَتُملاو يف نيباحتملل يتبحم تبجَو
 . حيحصلا هدانسإب |طَوُمْلا يف كلام هاور حيحص ثيدح ( يف

 .ٌّدم الب يناثلاو .ماهفتسالل ٍةدودمم ٍةزمهب لوألا

 :لاق لب ّيبنلا نع هنع هللا يضر َبرَكي ِدْعَم نْب ٍداَدَقِملا ةَميِرَك يبا نع - "87
 :لاقو ينمرتلاو. «دواد وبأ هاوز هُهْبِحُي هنأ هرخیلف هاخأ لجرلا بح اذإد

 ُداَعُم اّي» :لاقو ِهِدَيِب ٌَدَحَأ ؛ ةي هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ذاَعُم نعو -4
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 مهللا :لوقت ةالص لك رب يف ٌنَعَذت ال :ذاَعُم اي كيصوأ مث كحال ا ىللاو

 .كِتَداَبِع نسخو «كركشو كركذ ىلع ىنِعأ

 . حيحص دانسإب يئاسنلاو دوادوبأ هاور «حیحص ثيدح

 نك 25 يتلا َدْنِع ناك الجر 9 ىفىنع هللا يضر « سنأ نعو - "مو

 :لاق «؟ةَتْئلغأأو : : 2 ىلإ هل لاقف اذنه ا ينا هللا لوسر ان :لاقف وب

 يِنْلا َكَّبَحَأ :لاقف ىللا ا نا :ٌلاَمَف ُهَقِحْلَف «هُمِلعأ» :َلاَق :ال

 . حيحص دانسإب دوادوبأ هاور . هَل ئنتببحأ

 دبعلل ىلاعت هللا بح تامالع باب - ۷

 اهليصحت يف يعسلاو اهب قلختلا ىلع ثحلاو
 ْرِفغْيو هللا مكيرْحُي ينوشبتاف هللا دوب معك نإ لق : ىلاعت هللا لاق ريب اسمه م #

 َنيِذّلا اهيا اي : ىلاعت لاقو ءال١ :نارمع لآ «ْميِحَر ٌروُف ُهللاو ميوند مَ

 ىلع ةَ هَنوُبِحُيَو مهي موق هللا يتأي فْوَسَف هنيد ْنَع منم در ْنَم اونمآ

 مثال أ نوفاشب الو هللا ٍليِبَس يف نوُدِهاَجُي نيرفاكلا ىلع ةع نيِنِمؤملا

 . ه4 :ةدئاملا 4ميِلَع ٌمِساَو ُهّللاو اشي ْنَم يتو هللا لضف كلذ

 ىلاعت هللا َّنإ» : قو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -
 ٌبَحَْأ ٍءْيَشب يدب ىلإ َبَرَقَت امو ءبرَحلاب ُهَتنْذا ْدَقَف ايلو يل ىَداَع ْنَم :لاق
 اذإف هجا تح لفاوشلاب يل بر ع لاری امو « ِهْيَلَع تضر امم لإ

 شلبي ينل هّدْيو «هپ رص يذلا هرصنو هب ٌمُمسُي يِنْلا ُهَعْمْس تنك هتببحأ

 (ُهَنَديِعأ ينْذاَعَتْسا نيو ةتيطغأ ياس نو « اهب يمي يلا ُهَلِجِرَو ءاهب
 . يراخبلا هاور

 ِءابلاب يور (يِنْذاَعتْسا» :هلوقو . هل ٌبِراَحُم ينأب اپ ُهَمَلْعَأ : ا ىنعم

 .دونلاب يورو
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AYنإ :ليربج ىتدان ءّدْبَعلا ىلاعت هللا أ اذإ» : لاق وع يبنلا نع هنعو -  

 هللا َّنِإ :ِءاَمَّسلا ٍلهأ يف يدانيف «ليربج هبحيف هيف ءانالف بحي ىلاعت هللا

 « ضزألا يف ُلوِبقلا هل Cl ةف االف ت

 ًادْبَع ّبَحأ اذإ ل لإ : دلم هللا لوسر لاق : م ةياوز يفو

 ءءامسلا يف يدان م « ليربج بجي ٌةَبيحَأف ًانالق بجا يفإ :لاقف : ليرُبج اعد

 يف لوُبقلا هل عضوي من (ءامسلا Î ا لاد ار

 هضغبأف ءانالف ضب 9 : َلوَقيف «ليربج اعد ادع خلا اذإو ٠ ا

 هوضِغْبَأَف ءانالق ضخ هللا نإ ِاَمَّسلا ,لْمَأ يف يِدانُي من ءليربج ۀضخْبيف

 ن ا ر ا اا

 ىلع الجر تعب ك هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو -۸

 امل دخ هللا وم لقب مخيف مهتالص يف ِهباَحْضل اَرَْي َناَكَف « ِةيِرس

 «؟كلذ ٌمِنْصَي ٍءْيَش أل ولسا : لاقف د هللا لورا كلذ اوركذ «اوتعَجر

 هللا لوسر لاقف ءاهب أَرْقَأ نأ ا اا ی لا م ا لاف

 . هيلع ٌقفتم ءبي ىلاعت هللا َّنأ ُهوُرَِخَأ» : ةه

 نيحلاصلا ءاذيإ نم ريذحتلا باب - 8

 نيكاسملاو ةفعضلاو

 دقن اوبستكا ام ريغب ِتاَنمْؤُملاَو َنيِنِمْؤُملا َنوُدْؤُي َنيِذّلاَول : ىلاعت هللا لاق
 اأو رهت الق متل اًمأَف# : ىلاعت لاقو ه8 :بازحألا 4ًانيبُم ًامّنإو ًاناَتهب اوُلَمَتْحا

 ١. 4 : ىحضلا «ٌرْهنَت الف لِئاّسلا

 اهنم ةريثكف .ثيداحألا امأو

 ايلَو يل ىَداَع ْنَم» :اذنه لبق بابلا يف هنع هللا يضر ةريره ىبأ ثيدح

 .«بزحلاب هنآ دق
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 ةفطالم باب» يف قباسلا هنع هللا يضر «صاقو يبأ نب دعس تيدح اهنمو

 .يُكَبَر تبضغأ دهل مُهَتْبَضْعَأ تنك نل ركب اأ ايد : دالا هلوقو « ميتيلا

 » : ةع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر E نعو - ۹

 هنا NOE 0 ِةَمْد يف رهف < حبلا ةالَص ىَّلَص

 هاور ؛مْئَهَج را يف ههجو ىلع 1 0 ةكِرْذُي ييشب ِهَتْمذ نم هبلطب نم

8 03 

 رهاظلا ىلع سانلا ماكحأ ءارجإ باب 8

 ىلاعت هللا ىلإ مهرئارسو

 «مُهَليبَس اوُلَحَف َةاَكَّرلا اوّنآو َةالّصلا اوُماَقَأَو اوُبات نإ : ىلاعت هللا لاق
 .ه :ةبوتلا

 َلِتاَقَأ ْنَأ ٌتْرِمُأ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو ٠"

 َةالّصلا اوُميِقُيَو ءهّللا لوسر دمحم َّنَأَو هللا الإ هنلإ ال نأ اوُدَهْشَي 00
 « مالسإلا ىح لإ ْمهَلاَوْمأَو ْمُهَءاَمِد ينم اوُمَصَع كلذ اوُلَعَف اًذإَف ءةاكّرلا اوت

 ه م #

 .هيلع م «لاعت هللا ىلع وبحر

 لوُسَر ثعمس : لاق .هنع هللا يضر «مْيَشَأ نب قِراَط هللا دبع يبأ نعو - ۳۹۱

 هلام مرح للا ٍنوُد ْنِم دبع ام رفكو هللا الإ لإ ال لاق نمد :لوق اک هللا

 . ملسم هاور «ىلاعت هللا ىلع ةباسجو مد

 لوُسرإ تلق :لاق ءهنع هللا يضر هِدَّوْسألا نب ٍداَدَقملا ٍدبْعُم يبأ نعو -5

 يدي ىتخإ َبَرَصَف ءانلتفاف ِراَمكلا َنِم الجر ُتيقَل ْنِإ َتْياَرَأ : و هللا
 هللا لوسر اي هلأ وّلِل تْمَلْسَأ :لاقف ةَرَجشي ينم دال مت ءاهعطَقَف ءٍفْيّسلاب
 لاق م ّيَدَي ىد مق لا َلَوُسَر اي :ُتْلَقَف «ُهَلتْقَت ال» :لاقف ؟اهلاق ْنَأ َدْعَب

 لقت ْنَأ َلْبَم َكِيَلْرْنَمِب هتف تلتف نإف هلت ال» :لاقف !؟اًهْعطَق اَم َدْعَب كلذ
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 . هيلع ي فتم «لاق يتلا ُهَمِلَك َلوُقَي نأ لب ِهتلِْنمِب َكْنإَو

 كنار ىنعمو «همالسإب موكححم ٍمّدلا ْموصْحَم : يأ كِتَلِزْنمِ نأ ىنعمو

 . ملعأ هللاو فَلا يف هزم هنأ ال ءيََرَوِل صاصقْلاب مّدلا حام : يأ هتلَْم
 ىلإ لي هللا لوس انن :لاق ءامهنع هللا يضر ِهِدْيَز نب َةَماَسُأ نعو - "9
 رضا لو اننا تفحتلو .مههايم ىلع مقا انحبَصَم ةنيَهُج نم ة ةقرحلا

 ُهَقْعْطَو «ىراصنألا ُهْنَع ٌفَكُف للا الإ ةلإ ال : لاق هانیشغ امل هتم الجر

 : يل لاقف لإ ٠ ءّيبنلا كَ عب َةَنيِدَملا انْمِدَق الف هَل ىتح يجمرب
E KE O OLناك ا هللا لر اني  

 ىتح يلع اهُرَرَكُي لار اَمَف «! هللا الإ ةللإ ال َلاَق اَمَدْعَب هما :لاَقَف ءاذوَعَتُم

 ۰ . هيلع ٌقفتم مويلا كلذ َلْبَق ُتْمَلْسَأ كأ ْمَل يئأ تيم

 :ُتلق ! لَو هللا لإ هنلإ ال : لاق : هو هللا ٌلوسر َلاقف :ةياور يفو

 ىح هِبْلَق ْنَع َتْقَفَ القأد :لاق «حالسلا ّنِم ًافْوَح اهّلاَق امن هللا لورا

 .ٍِيموَي تُمَلسأ يأ ُتْيْنَمَت ىّتَح اهر لار اف «!؟ال ْمَأ اهلاَقَأ ملغ
o»مس #” ” 

 ةَليبقْلا ةئيهج ْنِم نط :ءارلا جنب اا ءاحلا مضب ةَقّرَحلا»

 .اهل ادقتعم ال ,لتقلا ني اهب ًامِصَتْعُم : يأ . «ًاذوعتم» : هلوقو ةفورْعملا

 ثعب هو ىللا لوسو نأ «هنع هللا يضر هللا دبع نب بدن نعو ٤“-

 نِي لج َناكَف اوما مُهنأَو «نيكرشُملا َنِم مرق ىلأ َنيِمِلْسُملا نِي "شنب

 الجر أو هتف هَل ص َنيِمِلُْملا َنِ لج ىلإ ةت نأ هاش اذإ َنيِكِرُْمل

 لا عفر ام ديل لو فاما هلأ تدخل اك لمف َدَصَق َنيِمِلْسُملا نِ

 فربخأو هلأ هلي هللا لوسر ىلإ ٌريِشَبْلا ءاَجَف ُهَلََمَف هللا الإ هلإ ال :لاق

 :لاقف ؟ةلتق ملم :لاقف ُهَلَأَسَف ُهاَعَدَف لص فيك لْجّرلا ربح ُهَرَبْخَأ ىح

 نينار ارق هل ىَمَسو - انالفو االف لتقو «َنيِمِلْسُملا ٌعَجْوَأ هللا لوسز اي

 : لب هللا لوسر لاق هللا الإ هلإ ال : :لاق َفْيَسلا ىأَر امَلَف هلع ٌتْلَمَح
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 0 تاج اذإ 0 9 e :لاق 00 :لاق ةو

 تا اذإ هللا ا هلإ الب i ا 5 لع ال لعَجف «؟ةمايقلا

 5 ملسم هاور «ةمايقلا موي

 يضر «باطَحلا ّنْب َرَمُع ُتْعِمَس :لاق ٍدوعسم نب َةَبتُع نب هللا دبع نعو -- ۵

 نو لَك ءهللا لوسر دهع يف ِيحولاپ َنوُذَخ وي اوناک اسان نإ رب ءهنع هللا

 انَل ٌرَهظَأ ْنَمَف ؛ ملمع نم انآ ره امي نا ذات امو ٌمطقنا ق يحول

 نمو «هتريرس يف ُهَبِساحُي هللا .َءيش هتريرس ْنِم انل َسِيَلو هانبرقو هانم ءارْيَخ
 هاور «ةَنَسَح هَتَريِرَس نإ :لاق ْنِإو هةتا ملو نما مل اسا يطأ

 . يراخبلا

 فوخلا باب _

 شطب نإ : ىلاعت لاقؤ ٠١ :ةرقبلا «ِنوُبْهْراَف يايإوإ» : ىلاعت هللا لاق

 ىّرَقلا دخ اذإ َكْبَر دا َكِلَذَكَول :ىلاعت لاقو 1١ :جوربلا «(ٌديِدَل كبَر
 ةَرخالا َباَذَع ٌفاخن ْنَمِل هبال كلذ يف نإ ٌديِدش ميِلأ خا نإ ٌةَمِلاَظ يهو

 موي وود لجإل اإ رخو امو ُدوُهْشَم موب َكِلذو سالا هل عومجم موي كلذ

 مهل رانلا يف اوُقَش َنيِذَلا اما ٌديِعَسو يق 5 ْمُهنِمَف هنذإب الإ سفن ملكت ال تأ

 «ُهَسْفْن ُهَّللا مرحي : یلاعق لاقو 1١7-٠١5 :دوه 4ٌقيِهَشَو ٌريِفَز اًهيف

 بو ِهِْيِاَصو يبو أَو ديخأ نم مما رب مويا ىلاعت لاقو 78 :نارمع لآ

 اهيا ايل : < ىلاعت :لاقو لال ا ا“: : سبع # هيئغي : ناش ايمو مهني ءىرما لكل

 ٍةَمِضْرُم لك لَمْ اهو موي «ٌميِظَع ءْيَش ٍةعاَسلا ةر نإ مكي اوا سالا

 ْمُهاَمَو ىَراكُس ٌسانلا ىَرَتَو اَهَلْمَح لْمَح ِتاَذ لك ٌعَضَنَو ْتْعْضْرأ امَع
 ۲e : جحلا 4ٌديِدَش هللا َباَّذَع ٌنِكلَو ىَراكسب

 لاقو .تايآلا 45 :نمحرلا ناتج هر ماَقَم فا ْنَمِلَوظ : ىلاعت لاقو
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 انها يف لبق انك اإ اوافق َنوُلَءاَسَي ضب ىلع ْمُهْضْع لبقأو» : 0

 وه هن وعدن لبق نم انك ان وُمّسلا َباَذَع اَناَقَوَو اَنْيَلَع هللا َّنَمَف نيِقِفْشُم
 ضرفلاو تافل ادج هك بابا يف تايالاو ۲۸ ٠۲١ :روطلا « ميجرلا لا

 . لصح دقو ءاهضعب ىلإ ةراشإلا

 ُقيِفوَتلا هللابو ًافرط اهم ركذنف ءًاذج ةريثكف ثيداحألا امأو

 وهو ي هللا لوسر انثدح :لاق .هنع هللا يضر هرم نبا نع - ٣“
 ف ا َنيِعبَأ 4 هَ نط يف ُهَقْلَخ عمي مكَدَحأ نإ :قودصملا قداصلا

 خفنيف كلما لسرُي من كلذ َلْثِم ةَعْضُم نوي م كلذ لب َةَقَلَع نوي مث
 وأ يقشر هِلَمَعَو هِلَجَأَو يقر بتكب :تاملک ميزاب رموو .حورل للا هيف

 نوي ام تح ٍةنجلا ,لغأ لعب لنيل مكتحأ نإ ريغ ةلإ ال يدلك . ٌديِعَس

 الحدي ييانلا له ٍلمعب ُلَمْعَيَف بانكا ِهْيَلَع قبسیف «عارذ الإ اهيو هني

SSيف ناو هاب ور  
 .هيلع فتم هاَهُلُنَيف ٍةنجلا لأ لَمَعبُلَمْعَيَف باتا هيلع
 فلا َنوُعْبَس اهل ٍذِئَمْوَي منهج ىتْوُي» :هلكي هللا لوسر لاق :لاق هنعو - "0
 . ملسم هاور «اهنورجي ِكَلَم فلآ َنوُعْبَس رامز لك عت , مامز

 هللا لوسر تعيس :لاق ءامهنع هللا يضر «ریشب نب ِناَمْعْنلا نعو -۸

 ٍصّمخأ يف عضوي لر ةَماّيَقْلا م موي :ًاباَدَعِرالا له َنَوُهَأ نإ :لوقي لو

 هنإو اباذَع هئم دشا ًادحأ ن یری ام غامد انني يلغي ناتربج هيمدق

 .هيلع قفتم «اباذع ْمُهَنوُهَأل

 م :لاق ؛هللا يبن نأ .هنع هللا يضر ل 4

 ىلإ هدا نم مهنمو هیتبكر ىلإ هلت نم مهني يشك ىلإ رانا ةا ف

 . ملسم هاور «هِتوقرت ىلإ ُهّدخَأت نم مهنمو هرج

 :فاقلا مضو ِءاتلا حتفب «ةوقرتلا» و ةرسلا تحت ٍراْزِإلا دقعم : «ةٌرِجحلا»
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 .رخنلا ينج يف ِناتوقرَت ٍناَسْنإللو ِرحْنلا ةع دنع يذلا ُمُظَعلا ّيِه
 ُموُقَيِو :لاق لك هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ٠

 ٌقفتم هيأ ٍفاَصْنَأ ىلإ ٍهِحْشَر يف ْمُهُدَحَأ َبيِفَي ىََح َنيِملاَعلا بر سالا
 . هيلع

 ٌقَرَعلا «خشرلا» و

 ا زاك هللا لوسر ائيطخ :لاق ءهنع هللا يضر «سنأ نعو - ١

 . هيلع ٌقفتم .ٌنينح ْمُهلَو ْمُهَهوُجو و .هللا لوسر ُباَحْضَأ ىع
 :لاقف ءبطخف ءيَش هباحصأ ْنَع ةا هللا لوسر لب :ةياور يفو

 ُمْلْعأ ام َنوُمَلْعَت ولو رشلاَو ريْحلا يف مويلاك َرَأ ْمَلَف رانلاو نجلا ّيَلَع تضرُع»

 ٌدَضَأ موي هو ءهللا لوسر ٍباَحْضَأ ىلَع یتا اَمَف «أريثك ْمَتيَكبْلَو ایف متكِحَضل

 : نيب ملو مسو ۇر اوطغ نم

 00 ْنِم ِتْوّصلا ٍقاَضِتْناو ِةنُع َعَم ُءاَكُبلا َوُه :ةمجعملا ِءاخلاب «ٌُنيِنَحلا»

 وفي هو هللا لوسر ٌتعمس :لاق ءهنع ُهَّللا يضر ءِداَدَقِملا نعو ۲
 م «ليم ٍراَدقِمَك ْمُهّْنِم َنوُكَت ىتح يلح َنِم ِةَماَيِقلا م م سلا ندا
 0 ضرألا ٌةَفاَسَمْأ « ليملاب ينعي ام يرْذَأ ام هللاوف : :داّدقِملا ْنَع يوارلا رماع

 مُهنمف ءقّرعلا يف مهلا ِرْدَق ىلَع سانلا نوُكَيَف» ُنْيعلا هب ٌلَحَتْكُن يذلا ليلا

 رد ءبي ىلإ نوي نم مهتم ءو ىلإ نوک نم
 ىلإ هديب يي هللا ٌلوُسر َراَضَأَو «ًاماجلإ قَرْعلا ُهَمِجْلُي نم مهنِمو « هبوقج
 . ملسم هاور . هيف

 قرت :لاق ةا ٠ هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ر يبأ نعو ۳

 ىح ْمُهُمِجْلُيَو اعا َنيِعْبَس ضزألا يف ْمُهُفَرَع َبَهْذَي ىتَح ٍةمايقلا موي : سانلا
 . هيلع ٌقفتم «ْمِهْناَذآ لب

۱۳۲ 



 .صوغيو لزني :« ضرألا يف بهذي ىنعمو

 يمس نرالا يف هب Ss لاق .ملفأ وسر هل هللا “انف «؟اذله ام

 اَهَتبْجَو ْمَتْعِمَسَف ءاَهرْعَف ىلإ ىهتنا ىتح نآلا ىَتَح ٍراَثلا يف يومي ا

 . ملسم هاور

 : هَ هللا لوسر لاف :لاق «هنع هللا يضر « متاح نب يع نعو -

 یری الف اط ناَمُجْرَت هنيو هني سیل بر هملکیس الإ ٍدَحأ نم مكن

 لإ یری الف رو دق ام الإ ىَرَي الق م ماشا رظنيو َمّدَق ام الإ

 .هيلع ٌقفتم هِةَرْمَت قش ولو َراَنلا اوُقئاف , ِهِهَجَو ءال رانلا

 ا ينإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر ءٌرذ يبأ نعو - 5

 اهيفام طن نأ اهل قو ٌءاَمَسلا تطأ N a نورت ال

 ام نومْلعت ول هّللاو ىلا لل ٍادجاس تهيج ضا ُكَلَمَو ل ٌعباَصأ ak عضوم

 « شرفا ىلع ٍاَسلاب مللت او ءأريثك متيكبَلو ايلف 1 ا متكحضأ ٠ ملْعَأ

 :لاقو يذمرتلا هاور «ىَلاعَت هللا ىلإ نورا تادعصلا ىلإ مجَرَحَلَو

 ا اخ

 ةرمه اهدعبو ءاتلا حتفب عطعت» و ءِءاطلا ديدشتو ةزمهلا حتفب تطأز

 يف ْنَم ةَرْثَك نأ :هانعَمَو ءامههْبِشَو بتَقْلاَو لْحّرلا ُتْوَص :ٌطيِطآلاَو ءةروسكم
 .تطأ ىتخ اَهَتَلقْنأ دق َنيِدِباَعْلا َةَكِئالَملا نم ِءامَّسلا

 نوران ینعمو .تاقّرطلا :نيعلاو داصلا مضب «تاَدعصل ارو

 . نوثيغتست

 9 و

 هللا يضر ءيِّلْسألا ديم نب هلص . ,ياز مث عارب - ةر يبا نعو - ۷

 ميف ِهِرُمُع ْنَع لاسي ىتخ بَ اًمَدَق لور الو : دع وللا لوسو لاق :لاق «هنع

 نعو E ميفو سکا نبأ نم ِهِلاَم ْن نعو «هيف لف ميف هِمّلِع ْنَعَو افا
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 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «ةالبأ ميِف همس

 ْثّدَحت ليمو : هيلع ءهللا لوسر أرق :لاق ءهللا يضر «ةريره يبا نعو - °۸

 نإف» لاق .ملَعأ ُهْلوُسَرَو هللا :اولاق «؟اَهُراَبْخَأ اَم َنوُرْدَنَأد : لاق مث «اَهَراَبْخَأ

 اذك َتْلِمَع :لوقت اًهِرْهَظ ىلع َلِمَع ام ٍةَمَأ وأ ٍدْبَع لك ىلَع َدَهْشَن نأ اهراَبخأ

 : رخ كيو : لاقو يذيرتلا هأور «اهرابخأ وذلهف ءاَّذكَو الك موي یف اذکَو

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر « ّيرذْخلا ٍديعس يبأ نعو - ۹

 خفنلاب ُرْمْؤُي ىتم نذإلا ٌعَمَتْساَو ءَنرَقْلا َمَقَنْلا دق ِنْرَقْلا بجاصو ْمَعْنَأ فيكو

 :اوُلوق» :ْمُهَل لاقف ق هللا لوسر باَحْضَأ ىلع َلُقَن كلذ ّنأَكَف (خفنيف
 . ٌنسح ٌتيدح لاقو يذمرتلا هاور «ٌليِكَوْلا َمُعَِو هللا اَنْيْسَح

 ُهَرَسَف اًَذك 4روصلا يف َحِفْئَوط : ىلاعت هللا لاق يذلا ٌروُصلا وه :هُنْرَعْلا»

 . هلي هللا لوسر

 ٌفاخ ْنُم» : هلع ءهللا لوسر لاق : لاق هن هللا يضر «ةريره يبأ نعو 4٠-

 هاور نجلا هللا َةَعْلِس نإ الآ هيلا هللا َةَعْلِس نإ الأ َكِزْنَملا عَلي جلدأ نمو جلذأ
 ج :لاقو يذمرتلا

 ٌريِمْشَتلا :ٌُداَرُملاَو « للا لوا ْنِم َراَس : هانعمو ءلاَّدلا ناكسإب «َجَلذأ و 2

 : . ملعأ هللاو . ةّعاطلا يف

 :لوقي هلك ءهللا لوسر تعمس :تلاق ءاهنع هللا يضر ءةشئاع نعو 0١-

 ٌءاَسْنلاَو ُلاَجّرلا هللا لوسر اي :َتْلُق هالْرُع ًةارُع َةاَفَح ٍةَماَيِقْلا َمْوَي سانلا ٌرْشَحُيو
 مُهُمِهي نأ نم دشأ رمألا ةشئاَعايو :لاق ؟! ضع ىلإ ْمُهِضْعَب رظني اعيمج وس م٣9

 .«(كلذ

 . هيلع ٌقفتم « ضْعَب ىلإ مهضعب ٌرظني نأ نم مها رمألا» : ةياور يفو

 ..نينوتخم َرْيَغ : يأ ٍقِمَجُْملا يملا مصب «ًالرُع»
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 ءاجّرلا تاب ١

 نم اوطنقت ال مهيأ ىلع اوَُرْسأ نيِذْلا باب اي لقا: ىلاعت هللا لاق

 لاقو ۳ :رمزلا 4 ميحّرلا وَلا وه لإ عيه َبوُنذلا ُرِْي للا نإ هللا 3 ةمحر

 انيَلِإ يجوأ دق انإل : ىلاعت لاقو ۱۷ :أبس «روفكلا لإ يزاجن لهو : ىلاعت

 لك تو يتمخرو# :ىلاعت لاقو 48 :هط «ىْوَتو َبْذَك ْنَم ىلع َباذعلا نأ
 ٠١١ . ٠ :فارعألا ءىش

 : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر «تماصلا نب ةدابع نعو - ۲

 أو ُهُلوُسَرَو ُهُدبَع ادُمْحُم َّنَأَو ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا الإ لإ ال نأ َدِهَش ْنَمد

 رانا نوع لاو ورو ٌمْيْرَم ىلإ اهاقلأ همك وسو 4 هللا دع ىسيع

 . هيلع ٌقفتم .« لمعلا نم ناك ام ىلع َةنَجلا هللا ُهَلَخْدَأ 0

 هللا لوس ادم داف للا لإ ةللإ ال نأ َدِهَش ْنَم» :ملسمل ةياور يفو

 هللا لوق ي» :ةإ ءّينلا لاق :لاق .هنع هللا يضر ّرذ يبأ نعو - ۴۳
 اب ةاج ْنَمَو دَر وأ اهلاثمأ رع هل ءةتسحلاب ةاج نم : لجو رع

 برق و ءعارو هني َتْبَرَقَت أ ءاربش ينم برق نمو .ٌرِفغأ زأ اهلثم َةَكْيَس ةئيس

 باَرقب ينقل نمو ٌةَلوْرَه هيأ يشهي يناتأ ْنَمَو ءعاب هم ُتْبَرَقَت ءاعاَرذ 9

 . ملسم هاور . «ةرِفْعم اهلثوب ُهنيِقَل اعيش يب كرسي ال ٌةَئيِطَخ ضزألا

 ٌداز ْنِإَو ( يتمحرب هيل تبرعت يتعاطب ىلإ برق نم» :ثيدحلا ىنعم

 هيلع تص : ْيَأ ًةَلَوُرَه هاو يتعاط يف رسو «يشْمَي يناتأ نِإف» ماتر

 ءٍدوصقَملا ىلإ .لوُصَولا يف ربثكلا يملا ىلإ ةجوخأ يحأ ملو اهب ُهَتَقَبَسَو ءةمحرلا

 ام :هانعمو ءرهشأو حصأ مضلاو ءاهرسکب لاق فاقلا مضب « ضرألا بارود

 . ملعأ هلل ألاو ءاهألم ٌبِراَقي

 :لاقف هلي «َّينلا ىلإ يبارعأ ءاج :َلاق ,هنع ُهَللا يضر باج نعو - ٤
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 ةْنجلا لحد اعيش هللا كري آل َتاَم ْنَم» :ٌلاَقَف ؟ ٍناَنبِجوُملا ام هللا َلوُسَر اي
 . ملسُم ٌهاور هّراثلا لحد اعيش هب كري تام نمو

 لخرلا ىلع هيدر ذا دلع لا نأ غ هللا يضر < سن ٍنعو 46

 كيبل لاق داعم ايو: :لاق كندو هللا لومي اكل : لاق داعم انا لاف

 ءًاثالث َكْيَدْعَسَو هللا َلوُسَر اي َكّيَيَل :لاق هداعُم» اي :َلاق .َكْيَدْعَسَو هللا َلوُسَر اي

 ني اقدس ُهلوَسْرَو هلع اذمحم نآو هللا الإ لإ ال نأ دهشت دنع زياامو الاف

 ؟اوُرِشْبَتْسَيَف سانلا اهب ُربْخَأ الفأ َِّللا َلوُسر اي : لاق هِراَلا ىلع ُهّللا مرح الإ هبل
 ع ا ا هن دع ذاع اهب ا اذإو لاق

 . ملهلا اذنه منك يف مئإلا َنِم ًافوخ : يأ هأمثأت» : هلوقو

 كن اضيع هللا يفر د ىردان ینا وأ - ويرش أ نفورانا#لا»
 ناك امل :لاق ٌلوُدُع ْمُهّلُك مُهنأل : ّيِباحَّصلا نيَع يف كسلا ٌرْضَي الو ءيواّرلا
 اتر اَنَل ِتْنِوَأ ول للا َلوُسَر اي :اوُلاَقَف ءةَعاَجَم سانلا باصأ كويت ةو
 هللا نفر ردع ءاجَف الفا : اپ للا ُلوُسَر َلاَقَف ؟انَمّداَو الكاف < ان او
 ٍلضفب ْمُهُعْذا نكلو ؛ ٌرْهظلا لق «َتْلَعُف نإ للا َلوُسَراي راق ةنع
 .ةكربلا كلذ يف لعْجَي نأ هللا َلَعَل ةكربلاب اهّيَلَع 3 هللا ذا مث ؛ , ُهِهِداَوْرَأ

 ْمِهِداَوْزَأ ٍلْضُفِب اَهَد مت ةطسبف عطني اَعَدَف معنا : : ا < هللا لوسر اقف

 زرسګپ رخآلا ٌءيجيو رمت فكي رخألا م ُءيجيو «ِوَرُح کب يجي لجل لم
 مث ءقكربلاب هي وللا وسر اع ربي ءيش كلذ ْنِ .عظنلا ىلع ّعَمَتجا ىتح
 5 ًءاعو ٍركْسَعلا يف : اوكرت ام ىتح ْمِهِتَيِعْوَأ يف اودا «مكَتيِعوُأ يف اوذخ» :لاق

 کپ نأ دهسا : 86 للا ُلوُسَر لاقف ةَلْضَف لصف اوُعِبَش ىتَح اولو ووم
e @ نع َبَجْحُيَف كاش ٌرْيَغ ُدْبَع امهب هللا ىَقلي ال هللا ُلوُسَر ينأو هللا الإ ةلإ 

 . ملسم هاور «ةنجلا

 ُتْنُك :لاق «ًارْذَب َدِهَش نمم وهو «هنع هللا يضر «ِكلام نب نابتِع ْنَعَو - ١
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 شيف ءٌراطُمألا ٍتءاج اذإ ٍداو مهو : لوح ناكر ا ی یر لا 4

 ُتركنَأ ينإ :هل ٌتلقف اهب للا َلوُسَر تجف ءْمِهِدِجْسَم لبق ُهُراَيتْجا َّيلَع
 ىلع ىشيف «راطمألا تَءاَج اذإ ٌليِسَي يموق نيبو ينيب يِذلا يالا َّنِإَ « يِرَصَب

 لوُسر لاقف ءَّىَلَصُم ُهَدِخَنأ اناكم يب يف يٰلصتف «يتأت كن ُتْدِدَوف هزات
 ادعت هنغ هللا : يضر کب وأو كَ هللا لوُسَر يلع اد ««لَعفأَس» : دلك للا

 :لاق ىتح سلي ملف ٠ هل ٌتْنْذأَف كك للا لوس ْنْداَتْساَو < اهل دشا

 َيَلَصُي نَا ا يذلا ٍناكَملا ىلإ ُهَل ُتْرَشَأَف ؟َكَتيَب نم َيَلَصَأ نأ تحف از

 ملص منا «نيَتَعكَر ىَّلَصَف ُهَءارَو انْفَفَصو َرّبَكَف 6 هللا ُلوُسَر َماَقَف هيف

 َلَوسَر نأ راذلا لمأ م ني هَل نصت ةريزَخ ىلع ُهتسْبحَ ّملَس نيج انْمَلَسَو
 :ٌلَجَر لاقف بيلا يف لالا رك ىت مهنم اجر باق « يتيب يف ي للا

 لوسَر لاقف ُهَلوُسَرو هللا بحي ال ٌقِفاَنُم َكِلَذ : جر َلاَقَف ُهاَرَأ ال ُكِلاَم َّلَعْف اَم

 هللا ةْجَو َكِلَّذب يمي هللا لإ ةلإ آل : لاق ُهاَرَث الأ َكِلذ لقت ال : ه6 ىلا

 الإ هيد لَو هُو ىرت ام ِهللاوف ُنَحْن ام ُمَلْع وسو ُه هللا :َلاَقَف .!ىلاعت
 ال :َلاَق ْنَم رانا ىلع َمّرَح ْدَق َهّللا َنِإَم» : ل .هللا ٌلوسر لاقف !َنيِقِفانُملا ىلإ

 . هيلع قفتم هللا َهْجَو كذب يَ هللا لإ لإ

 هاب 0 قوق ةانملا ءاتلا ناكسإو «ةلمهملا نيعلا رسكب «ناّبتع» و
 و . مخشب خبطُي ُقيِقَد يه : رياْزلاَو ءةمجعملا ِءاخلاب ةريزخلا»و ا

 .اوعمتجاو او واج : يأ« علما ِءاثلاب «لاَجِر باو

 لي للا لور َمِدَق :لاق «هنع هللا يضر «باطخلا نب رمع نعو -

 هتف ةتذخأ :يبسلا يف ايبَص َتدَجَو د « ىست ا م ٌةأرما اًذِإف ٠ ,يبسب

 يف اَهَدَلَو ةَحِراط َةَأْرَملا هذه َنْوَرْتأ» : ل للا لر لاق ر اهي

 . هيلع ٌقفتم «اهِدَلَوي هزه نم هدابڃب محا ُهَلل» :لاقف .هّللاَو ال : اَنْلُق «؟رانلا

 َقَّلَخ امل» :ةلك للا لوُسر لاق :لاق «هنع هللا يضر «ةريره يبا نعو -89
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 بلغت يتمحر نإ : شرعلا قوف هدنع وهف . باتك ىف َبتك .ّىلَخلا هللا

 . (یبضغ

POT : 0 س ١ 
 . هيلع قفتم «يبضغ تقبس» ةياور يفو «يبضغ تبّلغ» ةياور ىفو

 4 ع ه 5

 ةئام ةمحرلا هللا لعج» :لوقي : يي ىللا FE :لاق هلعو ۰

 َكِلَذ نمف ءادجاو ًاءْزُج ضزألا يف َلَرَْأَو ءَنيعسو ٌةَعْسَتُهَدْنِع َكَسْمأَ يج

 .«ُةَبيِصَن ْنأ يح اَهِدَلَو ْنَع اهَرِفاَح ٌةَباَدلا قر ىح قئالخلا محارب ءْزُجلا

 نجلا نيب ةَدِحاَو َةَمْحَر اهني لونا ٍةَمْحَر تام ىلا لِ َّنإ» :ةياور يفو

 شحّولا ٌفطْعَت اهبو ءَنوُمَحارَتي اهبو ءَنوُفَطاعَتَي اهب ءٌماوَهلاَو مئاهّتلاَو سنإلاو
 هةم يقلا موي ُهَئاَبِع اهب ْمَحْرَي ةَمْحَر نيسو ًاعْسَي ىلا هللا رخأَو ءاهِدَلَو ىلع
 . هيلع ٌقفتم

 لاق :ّلاق ,هنع هللا يضر «ّيسرافلا َناَمْلَّس ةياور نم ًاضيأ ملسم ُهاورو

 ْمُهَنيَب قلْحلا اهب محار ُةَمْحَر اهَنِمَف ٍةَمْحَر هناي ىلاعت هلل نإ : ل هللا ُلوُسر
 .«ةَمايِقلا مويَل َنوُعْسِتَو ٌعسِتَو

 ٍةَمْحَر َةَناِم ضْرألاو ٍتاوامّسلا َقَلَخ َمْوَي قَلَح ىلاَعت هللا َنِإ» : ةياور يفو

 ُةَمْحَر ضزألا يف اهنم َلَعَجَف ء ضزألا ىلإ ِءامّسلا نيب ام قاط ٍةَمَْر لك
 ناك اًذِإَف « ضْعَب ىلَع اهُضْعَب ٌرْيَطلاَو شْخّولاَو ءاهِدَلَو ىلَع ٌةَدِلاَولا ٌفِطْعن اهب

 َبَنذُأ» :لاق ءىلاَعَتَو كرب ءهّبَر نَع يكحُي اَميِف لإ يبنلا نع هنعو 0١-

 يدبع َبْنذَأ : ىلاعتو كرات هللا لاقف ءيبنُد يل ٌرِفغا ٌمُهّللا :لاقف ءأبنذ ٌدِبَع
 يأ :لاقف ءَبَندَأَف َداَع مت ءبنَّذلاِب دايو ءَبْنّذلا ُرِفغي ابر هَل نأ َمِلَعَف ءا
 ٌرِفَغَي ابر هَل نأ َمِلَعَف ءابْنَذ يِدْبَع َبْنْذَأ : ىلاعتو كرابت لاقف ءيِبنَذ يل ٌرِفغا ّبَر
 ,لاقف «يبنذ يل ٌرِفغا بر يأ :لاقف َبَنَدَأَف داع مت ءِبْنَّذلاب ُذْحْأَيَو ءَبنّذلا
 دق ءبنّذلاب دايو ءَبنّذلا ٌرِفغَي ابر ُهَل نَا َمِلَعَف بند يِدِبَع َبّنذَأ : ىلاَعتو َكَراَبت
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 .هيلع ٌنفتم َءاَش اَم ٌلَعْمِيْلَف يِدِبَعِل ترفع

 ناف هل اهغأ ترتر تندي ءاذكتم لعفي ماذا يأوَءاَشاَم لعمل : ىلاعت هلوقو

 البق ام مَ بولا
 وبيت ملول هِدَيِب يسن يِذَّلاَو» : ةي .هللا لوسر لاق :لاق هنعو - 5
 هاور هْمُهَل رفع « ىلاعت هللا َنوُرِفْعَتْسيَف نولي موقب َءاَجلَو ء مكب ُهَللا َبْهَذَل

 رفيف نورفغتسيف َنوُبْيْدُي ًاقلخ هللا لحل ءدوبيذت مكن الْوَل» :لوقي فک
 . ملسم هاور «مهَل

 لفي هللا لوسر م ًادوُعُق انك :لاق «هنع هللا يضر «ةريره يبأ نعو - 4
 a^ o 2 0 “r 54 8 5 وت ر ل ثمل
 نيب نم ةَ «هللا لوسر ماقف « رفن يف امهنع هللا يصر «رمعو ركب وبأ انعم

 ْنَم لو تكف اقف ءانعزفف اوو عطتقي ه تقي نأ ايش ءانيلَع ًاطبأف ءانرهظا

 ٌرَكَذو راَصلألل ًاطئاح ٌبيَنأ ىتح ءا ءهللا لوسر يأ تجرح عزف
 اذه َءاَرَو ٌتيِقْل ْنَمَف َْهْذا» ل هللا لوسر لاقف :هلوق ىلإ لطب ثيدحلا

 . ملسم هاور هَةّئجلاِب ُهْرِف ُهبلق اهب ًانِقْيَمسُم ءهللا الإ لإ ال ْنأ ُدَهْشَي طئاحلا

 دلو .يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - 0

 نمف ,سانلا نِ ًاريثك َنلَلْصَ ٌنُهنِإ بر :2 ميهاربإ يف لجو رع هللا لوق الت
 داب مهن مُهْبْدَُت نإ : لكي « ىسيع لوقو ٦ : ميهاربإ « ينم هن ينعي

 : لاقو هيدي عفرف 21١18 :ةدئاملا «ميكحلا ُريِزْعلا َتنأ كإف مهل ٌرِفغت نو

 كرو دمحم ىلإ ْبَهْذا ليربج اي : لجو رع هللا هل لاقف < « ىكبَو ؛ يتم يم ْمُهللا»

 وهو :لاق اَمِب هي هللا ٌلوسر ُهَرَبَْأَف ,ليربج هانا ویکی ام لس ٠ ملغ
 الو كَمَا يف كيضرنسانإ : لق دمحم ىلإ بهَذإ ليربج ايو : ىلاعت ُهّللا لاقف < .مْلْعأ
 5 ملسم هاور «ڭ ؤوسن
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 فب ءَّيبنلا قذر تنك :لاق ءهنع هللا يضر ءلَبَج نب ٍذاَعُم نعو -5

 ىلع ٍدابِعْلا ىح امو ءودابع ىلع هللا قام قودت له ذاكم ايو : لاقف رامج ىلع

 الذ ولعب نأ دالا ىلع هللا يح نإ :لاق . ُمّلْعَأ ُهَلوُسَرَو هللا :تلق ؟هللا

 :ٌتلقف ئیش هب كرشُي ال ْنَم بذي ال نأ هللا ىلع ٍداَبعلا قحو ءائيش هن اوكرشب

 . هيلع فتم هاوُلكَتيف مُهْرْشَبُت ال لاق ؟ساّنلا رسب الفأ هللا لوسر اي

 لاق دلك ءيبنلا نع عار «بزاع ¿ نب ِءاربلا نعو - ۷

 ءهللا ل Ea نر ءهللا لإ هلإ ال نأ دهشت رل 5 ليس اذإ ٍملسملا»

 يفو اًينذلا ةايحلا يف ِتباثلا لْوَقلاب اوُنمآ ّنيِذَلا ُهّللا تّ : ىلاعت هّلوق كلذ

 . هيلع ٌقفتم ۲۷ : ميهاربا «ةّرِخآلا

 اذإ َرفاكلا نإ :لاق لك للا لوسر نع ءهنع هللا يضر 6 سنا نعو - ٨۸

 هَل رخَّدَي ىلاعت هللا َْنِإَف ُنِمْوُملا اّمأَو انتل نِ ةَمعط اهب موطأ ,ُةَنَسَح لع

 . هتَعاَط ىلَع اّينَُدلا يف ًاقزر ه ةيقعَنو ءةَرِخآلا يف هِتانَسَح

of, 

 رخو ءايندلا يف اهب ىطي ُهَنَسَح انِمْؤُم ملي ال هللا ند : ةياور يفو

 اًيَدلا يف ‹ ىلاعت لل لمع ام تاس مَع رْفاكْلا امو رجالا يف اهب

 . ملسم هاور «اهب ىّرَجُي ةنَسَح هَل نكي مل ءٍةرخالا ىلإ ىَضُق ذأ اإ ىتَح

 ِتاَوَلّصلا ٌلَثَم» : ل < هللا لوسر لاف :لاق هنع هللا يصر ءرباج نعو - 4

 (َتاَرَم سمخ موي لک نم نم لِسَمْعَي ْمُكِدَحَأ باب ىلع ِرْمَغ ٍراَج رهن ,لثمك سمخلا

 . ملسم هاور

 .ريثكلا هرمغلا»

 د مل رو علا هلاك سس 0 ل

aا هنلسا  

 او
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 يف ذكي هللا لوس مانك :لاق «هنع هللا يضر ءدوعسم نبا نعو - ۱

 :اَنْلُق «؟ةنجلا لْمأ 3 اونوكت نأ نوضرتأ» :لاقف :َنيعَبْرأ نم وجنس

 سفن يِذّلاَو» :لاق معن :انلق ؟ةنجلا لهآ ثلث اونوكت ن أ َنْوضرَتَأ : لاق . م

 اَهّلخدَي ال لا نُ ُكِلْذَو ءةنجلا له تفصن اونون نأ وجرأل ينإ ٠ ويب دمحم

 رولا ٍدلج يف ا ,لمَأ يف متنأ امو د

 . هيلع ي قفتم «رمحألا رولا ٍدلج يف ِءاَدوَّسلا ٍةَرْعَسلاَك وأ ءدوسألا

 : هلع ىللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ءيرعشألا یسوم يبأ نعود ۲

 اذه : لوق ا ادر مل لک NE عقد ةمايقلا ا ناک اذإ»

 . «راثلا ّنِم ككاكف

 نيكلسملا نف سا ةمايقْلا م موي ُءيجي)» : لاق ل يلا نع ةنع ةياور يفو

 . ملسم هاور (مُهَل هللا 01 لابجلا لاما بوُنُذ

 رانا نم كکاکف انه :لوقيف وا ًايدوهي ملم لک ىلإ م فد: هلوق

 ءةتجلا "يف لَم دَحأ لك : : ةنع هللا يضر «ةريره يبأ ثيدح يف َءاَج ام هانعَم

 ا الا و الا هقلخ ةنجلا لد اذإ نيملاف يالا يف لنمو

 ,ككاكف اذهَو الا وخل اشر تگ كأ ٠ : ككاكف» ىنعمو «هرفکب كلذ

 مهرْفكو مهبونذي رافكلا اَهَلْخَد اًذِإَف ءاَمْؤَلْمَي ادع رال َرََّق ىلاعت هللا َّنأل

 . ملعأ هللاو .َنيِمِلَسُملِل كاكفلا ىنعُم يف اوُراَص

 :لوقي ١ دق هللا و تب :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 5 ۳

 : لوقيف هبوب هر هيلع نك ْعَضَي ىتح هر نم ةمايقلا م 2 نم ملا ینذی

 اف ينا :لاق فرعا بر :لوقيف ؟اًذك ٌبنُذ ٌفرعتأ ؟اًذدك بند ٌفرعتأ

 .هيلع ٌقفتم «هتانسَح ةفيجص ىطعيف «مويلا كَل اهُرْفَغَأ انأَو ءاّينّدلا ىف َكيَلَع

 . ةتمححرو هزت + هفلك

 ىتأف هلْ ٍةأرْما نم َباَصَأ الجر نأ هنع هللا يضر ءدوعسم نبا نعو - 84
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 ًافَلُرَو راهثلا يفرط ةالَّصلا مِقَأَوِط : ىلاعت هللا لزناف «هربخاف لك ع ىبنلا

 اذنه يلأ :لجرلا لاقف ١١4 :دوه (ِتاتيسلا َنْبهْذُي َتاَنَسَحلا نإ ليلا َنِم

فتم «ٌْمِهلُك يتمأ عيمجل» : لاق ؟هللا ٌلوسر اي
 . هيلع 

 :لاقف كك «يبلا ىلإ لج ءاجج :لاق .هنع هللا يضر « سنآ نعو ل م“

 لوس عم ىَلَصَف ٌةالَّصلا ٍترْضَحَو « ْيَلَع ُهَمَقَأَف E هللا ا

 يف مقأف is تي نإ هللا لوسراي :لاق ٌةالّصلا ىْضَق امل ۰ هللا

 كَل ٌرْفغ دق» :لاق . معن : لاق «؟ةالّصلا اَنَعَم ترضخ لم» : لاق . هللا باتک

 دخلا دارملا سیلو ءريزغتلا توت ا : هانعم E تضأو :هلوقو

 ل دودحلا هذه ّنِإَف ءامفرييمو رمخلاو انّرلا ٌدَحَك ٌيِقيقحلا يعرشلا

 .اهكرت مامإلل ٌروجي الو «ةالصلاب

 ْنَأ ِدِبَعْلا نع ىضْرَيِل هللا ند : يك للا لوسر لاق :لاق هنعو 2 5

 . ملسم هاور «اهيلع ُهَدَمْحَيَف َةَبْرُشلا ٌبَرْشَي وأ ءاهيلع ُهَدَمْحَيَف ةَلكآلا لكي

 :ةولشعْلاَو ةودقلاك ,لكألا ن نم ةدحاولا ةرثمملا يهو ةزمهلا حتفب هب مةلكألا»

 . ملعأ هللاو

Nىلاعت هللا نإ : :لاق ع يبنلا نع هن هللا يصر ا يبأ نکو  

 م

 ليلا ء ءيِسُم ٌبوتيِل راهنلاب هدي و ا ُء يسم بوتل ,ليألاب هدي

 ا

 يضر « يملسلا  ءابلاو نيعلا حتفب - ةع رب ومع يجن. يبأ نعو - ۳۸

 اوسيل هنأ ةَلالَض ىلع ٌسانلا نأ نط ةَيلِهاَجلا يف انأو تنك :لاق «هنع هللا
 هه yg هرب -

 تدق «ًارابخأ ٌربْحُي ةكَمب ٍلُجَرِب َتْعِمَسَف ىناَئْوألا نودع مم ٠ء يش ىلع

 لون ع 589 .ًايِفْحَسْسُم هب هللا 0 د د تميم کک ي
 9 دد
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 ٍةَلِصب يِنْلَسْرَأ» لاق ؟َكَلَسْرَأ ٍءْيَش يابو :تلق هللا ينْلَسْرأ» :لاق ؟ٌيبن

 00 ْنَمَف :تلق «ٌءّْيَش هپ ُكَرْشُي ال هللا َدُحَوُي أَو «ناثؤألا رکو «ماحزألا
 : تلق ءامهنع هللا يضر «لالبو ركب وبأ ذمو ةعمو دبع رخد :لاق ؟اذه

 0 لاحو يلاخ ىَرَت الأ اذنه َكَمْوي َكِلَذ يلبسن نل َكْنإ» : لاق َكعبشُم

 يلهأ ىلإ ٌتْبَهَْف :لاق ءينټأف ترهَظ دق يب َتْعِمَس ال َكِلْمَأ ىلإ ْمِجْرا نكلو
 لابو ةزاخألا و ربخنأ تلف يله يف ٌتنكو ءةنيدملا كو هللا لوم.ر مق

 ا :ٌتلقف ,ةنيدملا يلهأ نِ رَ مق ىتح ةئيدملا دق يح سانلا

 ملف < هلق هموق داَرَأ ل دقو «عارس هيلإ ساشا :اولاقف ؟ةنيدملا ميف يذلا لجرلا

 ؟ ينذر ْعَتَأ هللا لوسر اي :ٌتلقف ؛هيلع تلف َةَنيِدَملا ٌتْمِدَقَف كلذ اوعيطتسي

 اع ين هللا لوسر اي :ٌتلقف :لاق «ةكمپ يتتيقل يذلا تنا معلا :لاق
 رصقا مئ ٠ «حبصلا لص لص :لاق ؟ةالَّصلا نع ينربخأ لهجا هللا كمل

 يزف 2 عا ج لع ایا رنز ديف سمشلا م عفت یت ة ٍةالَّصلا ِنَع
 ىنح ةَروضْخَم ةدوهشم ةالَّصلا نإ 0 مث م r دع ا

 اذإف يحول ذكيح هنإف ءةالصلا ٍنع رصقا مث « .حمرلاب ٌلظلا ّلِقَتسي ۳

 رسال ءّرصعلا لص ىتح ةروضحم ةدوهشم ٌةالّصلا ف لصف ٌء ٌءيفلا لقا

 ٌدجسي ٍلثنيحو «ناطيش ينرَق نيب ُبْرغَت اهنإف ءسمشلا َبرْعَت ىتح ٍةالصلا نع
 مکن امد ا رهوزتا هللا ّيِن اي :تلقف :لاق «راَفَكلا اهل

 هيفو ههجو اًياطخ برخ لإ لِي قشتسيو ضْمْضْمْتيِف .هءوضو برقي لجر

 ٍفارطا ْنِم ههجو اياطخ تّرخ الإ هللا هرَمَأ امك ُةهِجو َلَسَغ اذإ مث ءدويشاّيخو

 عم همان نم هيدي اياطخ تّرخ الإ ءنيقْفرملا ىلإ ِهْيَدَي لسغي مث ءءاملا عم هيي
 مث ءاملا عم ِهِرْعَشٍِفارطأنم ِهِسْأَر اًياَطخ َتّرَخ لإ هنر سمي مث املا

 وه نإف ءءاملا عم ِهلِانأ نم هيّلجر اياطخ برخ الإ ءنْيَبْعَكلا ىلإ ِهْيَمَدَق لِسْغَي

 هبلق عرفو لها هل وه يذلاب ُهَدُجَمو هيلع ىو « ىلاعت هللا دوحف .ىّلصف ماق
 . هم هندو موي هيه هتئيطخ نم فرضنا الإ « ىلاعت هلل
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 لاقف ءهللا لوسر ٌبجاص ةّمامُأ اَبَأ ثيدحلا اديب غ و ا رمغ تلحق

Eاذنه ىطعي ٍدحاو .ماقم يف !لوقت املا هدا كو لا  

 « يلجأ َبرَثْقاَو «يمظع رو ١ ينس تربك ذل ٌةَمامأ ابأ اي :ورمع لاقف ؟لجرلا

 ُهعَمْسَأ ملول فلك هللا لوسر ىلع الو ؛ىلاعت هللا ىلع بِذكأ اا یب امو

 َتثّدَح ام ِءِتاّرَم عبس دع ع ىَتح ثالث وأ نيم أهم لإ قي هللا لوسر نم

 . كلذ نم رثكأ ُهّيعِمس ينكلو هي ادبأ

 اور

 : يأ .ءاملُع نزو ىلع ةملابو ةمومضم ميجب وه :هّموق هيلع ُءآَرُج» : هلو
 : هريغو يديمحلا هاورو ةروهشملا ةياورلا هذه : نيشاه ريغ نوليطتسم نورا

 ليِعدق ء مهو مغ ووڏ ثتاضْغ :هانعم :لاقو .ةلمهملا ءاحلا رسكب ٌءارح»

 صقن اذإ ءىَرْحَي همس ىرخ :مهلوق نم ْمهِباسجأ يف َرْثَأ ىتح .هب ْمُهُرِبص
 E يشل يرض عقارا و

 «ليثمتلا ٌدارملاو هار يتيحان : يأ ٍ«ناطيش ينرق نيب» : هلي :هلوق

 (هَّءوضَو ٌبَرَقيِ» رد َنوطْلَسَيو تعيش ناطَِشلا د دسيس هلا

 ءاخلاب وه «اياطخ تر لآ كرار هب اض يذلا ةاملا رضحي : :هانعم

 وهو ِءاخلاب حيحصلاو « ميجلاب «تّرج» مُهضعب هاورو كلطقس ْيَأ : ةمجعملا

 :ٌةّرْشنلاو .ىذ أ ْنِم هِفنأ يف ام جرحت : : يأ (ر «رشتنيف» :هلوقو وهما قار

 . ٍفنألا ٌفّرط

 دارأ اذإ» :لاق ةَ يبنلا نع .هنع هللا يضر .يرغعشألا ىسوم يب نعو 7 ۹

 ءانهيدي نيب ًافلسو أطرف اهل ةلعجف ءاهلبق اهيل ضيف ةمأ ةمحر..ىلاعت هللا
 اهكالمب ُهنيع رف ءرظني يح وهو اَهَكَلْهَأَف يح اًهيبنو اهبّدع ما ةكّلم دارأ اذإو
 . ملسم هاور (ُهَرْمَأ اوّصَعو هوبذک نيح

 لي



 س م #

 ءاجرلا لضف باب ۔ ۲

 نإ هللا ىلإ يِرْبُأ ضَوَقَأَوِ : حلالا ٍدبعلا نع ًارابخإ : ىلاعت هللا لاق

 . 0 ٤٤ :رفاغ «اوُركَم ام تائيس هللا هاقوف .دابعلاب ٌريصب هللا

 لاق» :لاق E , ِةيِئلَع هللا رلوسر نع .هنع هللا يضر «ةريره فا نعو 4غ

 حرفا هلل ِهَللاَو  يِنُرُكْذَي ُتْيَح ُهَعَم انأو يب يدع َنَظ َدْنِع انآ لجو رع هللا

 هيل تبرقت ءأربِش ىلإ َبَرَقت ْنَمَو  ةالفلاب ُهَتَلاَض ُدجي ْمُكِدَحَأ نم ِهِدْبَع هبوب
 هيلإ تلبقأ ءيشمي ىلإ َلْبقأ اذإو ءاعاَب هيلإ ٌتْيَرَعَت «ًاعارذ ىلإ ٌبّرقَت ْنَمَو «ًاعارذ
 بابلا يف ُهححرش مّدقتو .ملسم تاياور ىدحإ ظفل اذنهو « هيلع ٌنفتم ُلِوْرَهُأ

 لق

 هذه يفو «نونلاب «ينرکي نيح هعم انأو» : نيحيحصلا يف يورو
 ةياورلا

 . حيحص امهالكو ءاثلاب («ثيح)»

 هر نطل نسي والا كل ل 0 هّتوم

 لاق» :لوقي ١ دلَص للا لوسز تخفت :لاق هنع هللا يضر « سنأ نعو - ۳

رَمَغ يتوجَرو يتوعد ام َكنِإ ءم نبا اي : ياام هللا
 كني ناك اَم ىلَع َكَل َتْ

تسا مث «ِءامسلا نانَع كوف تغلب و مذا نبا اي ؛ يلب الو
 0 ينترفغ

 ءاياطخ ضرألا بارقب يننيتأ ول كن مدا نبا اي «يلابأ الو
 ا

 .نسح ثيدح :لاقو . يذمرتلا هاور «ةَرفْغم اًهِباَرَقب كنيت ايش نب

 تغفر اَذِإ َرْهظ : يأ ءاهنم كل َّنَع ام وه :لیق ٠ «نيعلا حتفب «ءامسلا ُناَنَع»

 ءاهرسكب ليقو «فاقلا «ضرألا بارق : لیقو
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 ءاجرلاو فوخلا َنْيَب عمجلا باب ه8

 نوک ءايجار ًافئاخ نركب نأ حم ,لاخ < يفاضل رصف 5 0

 كلذ ىلع ٌةرهاظتُم كلذ ريغ ةمْلاَو باتكلا ا

 ۹۹٩ :فارعألا «نوٌرِساَخْلا مولا لإ هللا َرْكَم ُنَمأَي القط : ىلاعت هللا لاق

 «۸۷ :فسوي «َنو ٌرِفاَكْلا مولا الإ هللا حد ْنِم سا ال هنا : ىلاعت لاقو

 : ىلاعت لاقو ٠١5 :نارمع لآ وجو دوستو هوجو ضي موب : ىلاعت لاقو

 : ىلاعت لاقو . ۱١۷ :فارعألا # ميِحَر ل ناو باقيلا عسيرسأ كبَر نإ

 لاقو ١ اق :راطفنالا «ميِجَج يف َراجُفلا نو مون يفل ٌراربألا نإ

 ةنيزاوَم كف نم امأَو ةيضار ٍةّشيع يف َوُهَف ُهنيِزاَوَم ْتْلقَل ْنَم اما : ىلاعت
 0 م6
 عمتجيف . . ةرسيثك ىنعملا اًدنه يف تابآلاو قا كك :ةعراقلا «ةَيِواَم هما

 . ةيآ وأ تايآ وأ نيتنرتقم نينيا ىف ٌءاجرلاو فوخلا

 ملْعيول» ؛لاق «3 6 للا وسر نا ءهنع هللا يضر رره يأ نو 47

 للا دنع ام ٌرفاكلا ْمَلْعَيْولَو ذَا نب حط ام «ةَبوقُعلا نِ ادغام ملا

 . ملسم هاور هّدَحَأ هنج ْنِم طبق ام َقَمْحّلا نم

TTلاق و هللا َلوُسَر نأ ءهنع هللا يضر «يردخلا ٍديعَس : 
 ةحلاص تناك ْنِإَف موقغ ىلع لاجرلا وأ سالا اهلَمتحاو ةزانجلا تعضو اذإ

 E 9 !اهليواي :تلاق .ةحلاص َريغ تناك نو ؛ ينوُمَدَ ينو : تلق

 . يراخبلا اور «ٌقِهَص ُهَعِمَس ْوَلَو ءداسنإلا الإ ٍءْيَش لك اهتوَص ُّعَمْسي ؟اهب

 ةنجلا» : هلو هللا نروح لاق :لاق ءهنع هللا يضر دوعسم نبا نعو - ٥

 .يراخبلا هاور هَلْ لم راثلاَو هِلْعَت ِكاَرِش ْنِم مكِدَخَأ ىلإ برأ
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 ءاكبلا لضف تاب - ٤
 :ءارسإلا «ًاعوشخ ْمُهُديِزَيَو نوبي ٍناَقذآلِل َنوُرِخَيَو» : ىلاعت ُهللا لاق

 دوك الو َنوُكَحْضَنو َنوُبَجْعَت ثيِدَحلا اذنه ْنِمْفَأ» : ىلاعت لاقو 8
 ىو ۹ : مجنلا

 يلع أَرقا» : ةي ّيبنلا يل لاق :لاق «هنع ُهللا يضر ءدوعسُم نبا نَعو - 5

 :ةيالا هلله ىلإ ٌتْدَج ىتح ياشلا س هيلع تأَرَقف «يريغ م سا

 ١ :ءاسنلا يأديهش ءالؤنه ىلع كب انو ٍديِهَشي ٍةمأ لك ْنِم انثج اذإ فيك
 . هيلع قفتم .نافرذت هانيع اذإف هيلا تفتلاَف هَنأْلا كْبَسح» : لاق

 اه طح دل للا لور بط : لاق O يصر ءرسنأ نعو - ۷

 :لاق هأريثك مو اللف مج ملأ ام نوم ولو :لاقف طق اهب ُتْعِمَس
 ٌقبسو ‹ هيلع ٌقفتم نین مهلو «مهَهوجو ةف هللا لور ُباحصأ وف

 .ٍفْوََحلا باب يف ناب
 جل ال E للا ٌلوُسر لاق :لاق « هست هللا يصر .ةريره يا نعو - 554

 يف رابع مَ الو ءعزضلا يف نبل دوي ىح لل يح نم ىكَب لج راثلا

 . حيحص نسح ٌثيدح : لاقو « يذمرتلا هور «منُهَج احد هللا ٍلیبس

 ل آل مب ِهلِظ يف هلا مهب س : ل قلل لوما :لاق هنعو - 9

 يف قلم هلق لَو «ىلاعت 4 هللا ةدابع ضف 5 تاشو «لداع مامإ : : ُهّلِظ لإ

 ةأرما عد اجو هْيَلَع اقرفتو هْيَلَع اعمتجا للا يف اًناحت نالجرو .دجاسملا

 اهافخأت ٍةَفَدَصِب َقَدَصَت لُجرو هللا اأ :لاقف « رلاَمَجَو ٍبِصْنُم تاذ

 فتم «ةانيع تضاف ًايلاخ هللا ْرَكَذ لجَرو مب ق ام لاش لشن ال ىتح

 ٠ هيلع

 ا فللا لومر تيا : لاق ل يضر ريَحشلا نب هللا يع طوب
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 وبأ هاور حيحص ثيدح .ءاكبلا نِي لَجْرملا زيزأك ٌريِزَأ ِهِفوَجلو يلي وهو
 . حيحص ددانسإب لئامشلا يف يذمرتلاو «دواد

 نب يبل هع هللا لر لاكن :لاق ىنع هللا يضر 5 ا نعو - £0

 يذلا نکي مل : َكّيَلَع أَرقَأ نأ ينرمأ «لَجو رع هللا 10 ع هللا" يضر بک

 . هيلع ٌقفتم أ یکبف «معنا : لاق ؟ينامسو : لاق

or عع 

 . يکي يبا َلَعَجَ :ةياور يفو

 للا ,لوسر ٍقافو دعب ءامهنع ُهَللا يضر رمعل ركب وبأ لاق :لاق هنعو _ ۲

 هل هللا ٌلوُسر ناک امك اهُروُرَ ءاهنع هللا يضر هَنَميَأ ّمُأ ىلإ انب ْقِلَطْلا :

 هللا دنع ام نأ َنيِمْلْعَت اَمأ ؟كيكبي ام :اهل الاقف بكب ايلا انيهتنا اَمْلَف ءاهروزي

 هللا دنع ام نأ ْمَلْعَأ ال ينأ يكبأ آل ينإ :تَلاق !4 للا لوُسَرِل ريح ىلاعت

 اسلا َنِم عطنا دق َيحَولا نأ يكبأ ينكلو فب هللا لور ٌرِيَخ
 باب يف قبس دقو . ملسم اور .اهَعَم ٍنايِكْبُي الَعَجَف اکیلا ىلَع امهتجیهف
 .ريخلا لهأ ٍةرايز

 ا ٠ هللا لوس دشا امل :لاق ءامهنع ُهَللا يضر رع نبا نعو - 407
 ةشئاع تلاقف « سانلاب لصيف ركب اب اورم» :لاقف قالَصلا يف هَل ا لبق و

 :لاقف ءماكبلا ُهَبَلَغ نآرقلا اَرَق اذإ « يقر لُجَر ركب ابا نإ :اهنع هللا يضر

 . (لَصْملف هوُرُما
 ماق اذإ ٍرْكَب ابأ نإ : :ٌتلق :ُتّلاق ءاهنع ُهَللا ّيضر ,ًةَضئاع نع ةياور يفو
 . هيلع ٌقفتم .ءاكبلا ّنِم سانلا عِمْسُي ْمَل َكَماقَم هم ه7

 يضر هِفْوَع نب ٍنمحرلا دبع نأ وع 3 نمحرلا ٍدبع نب ميهاربإ نعو - 4
 «هنع هللا يضر ٍرَِمُح نب ُبْعْضُم ل :لاقف ءًامئاص َناكو ماعطب ّيتأ نع هلا
 ْثَدَب ُهْساَر اهب يطع ْنإ هرب الإ هيف ّنْفكُي ام هَل هل ذَجوُي ملف ينم ريخ وه
 :لاق وأ ب طب ام ايلا َنِم اَنَل طيب مث ءةسأر ادب ُهالُجِر اهب يطع ْنِإو الجر

 لل



 لحج م ءانل تلجع اناس نوكت نأ انيشع دق اًنيطعأ ام ايندلا' نم انيطْعَأ
 . يراخبلا اور . ماعطلا كرت ىتح يكي

 ءّيبنلا نع ىهنع هللا يضر «يلهابلا نالجع نب ٌيَذَص اا بأ نعو ع6

 نم ٍعوُمُم ةَرَطَ :نيرثأو نيترطق نم ىلاعت لا ىلإ ّبَحَأ ةيش سو : لاق ةع

 هللا ٍليِبَس يف راف :ٍناَرتألا اّمأَو .هللا لیس ىف قاره مد ةرطقو للا ةيشح

 تيد :لاقو يذمرتلا هاور (ىلاعت هللا ضئارف نم ةضيرف يف راو ا

 .اهنم ةريثك تيداحأ بابلا يفو

 للا لا اَنظَعَو :لاق ىهنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا ثيدح - £0

 ااف «ُبولَعلا اهتم ٌتْلِجَو ُةَظِعْوَم اا

 اينّذلا يف دهزلا ليضف باب هه

 رقفلا لضفو ءاهنم لّلقتلا ىلع ثحلاو

 هب طلتخاف ِءامّسلا نم ُهاَنلْرَْأ ِءاَمَك ايندا ةايحلا ليم امنا : ىلاعت هللا لاق

 اهَفّرْخُر ضرألا ِتْدَحُأ اذإ ىتخ ُماَمْنَألاَو سانلا لكأي امم ِضْرآلا تاب

أ يل ان اًماتأ اهْيَلَع َنوُرداَق مهن اهلها نظو تيرا
 اَماَنْلْمَجَف اراه 

 ۲: سنرب 4 نو رک وق تايآلا ُلَصَفَن َكِلْذَك ,سمألاب نفت مل ناك ًاديصخ

 هب طلتخاف ء ءاسلا نم تزن امك اينا ةابحلا لم هَل برضا : ىلاعت لاقو

 ٍءْيَش لك ىلع للا ناكو ٌحابَرلا هورذت ًاميِشَه حبْضأن ,ضرألا تا

 كبر دنع ريخ تاحلاصلا ثايقابلاو ايْنُّدلا ةايحلا نير َنوُئبلاَو لاملا اردتم

 ايندلا ةايحلا انآ اوملْعا» :ىلاعت لاقو 5 ء١٤ :فهكلا الما رخو باول

لاو ,لاومألا يف ٌرئاكتو محي رخافتو ةئيِزَو ْوِهَلَو ٌبِعَل
 فا ثيغ لثمك دالوأ

 يدش ٌباَذَع ةرجألا ينو .ًاماطخ نوحي مث رفض ارق جيه م هبت راَمكلا

لا اتم الإ اَينّدلا ةاّيَحلا امو ٌناَوْضرو هللا ّنم َةَرِفْثَمَو
 لاقو ٠6 : :ديدحلا رو رغ
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 ْنِم ةرطنقملا ريطانقلاو َنيِبلاَو ِءاَسْنلا نم تاَوَهشلا بح سائل نير : ىلاعت

 اًينّدلا ةايحلا عات كلذ ثّرَحلاَو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو ِبَمّذلا

 دعو نإ ٌسانلا اَهُيَأ اي» : ىلاعت لاقو ٤ : نارمع لآ 4بآملا نس هدم لاو

 لاقو ه :رطاف «ُروُرَعلا للاب مکر الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الف ىح هلا
 الك مت ءَنوُمَلْعَت فوَس الك َرباَقَملا متر ىتَح , رْئاَكَتلا ماهل : ىلاعت
 امو : ىلا اقوا :رثاكتلا «ِنيقبْلا مْ ٌنوُمَلْعَت ول الك ,َنوُمَلعَت ت فوس

 اوناَك ْوَل ٌناوَيَحلا يهل ةّرخالا َراّدلا ْنِإَو ٌبِعَلَو وهل لإ اًينُدلا ةايحلا هذه

 . ةروهشم ةريثك بابلا يف تايالاو ٤ :توبكنعلا «َنوُمْلْعَي

 .هاوس ام ىلع ٍفَرطب هيف رص نأ ْنِم ٌرثكأف ثيداحألا اّمأو

 هلق للا لوسر نأ ءهنع هللا يضر «ٰيراصنألا ٍفوع نب ورمع نع - ۷

 مِدَقَف ءاَهييْرِجِب يني نْيَرْحَبلا ىلإ ءهنع هللا يضر . حاّرجلا َنب ةديبُ ابأ بع
 ترجل الص اًوُفاوُف َةَدْيَبُع يبأ مودقب راصنألا ٍتْعِمَسْف ِنْيَرْحَبلا نم لامي
 مب هلل اوُضّرَعَتَف فرضنا دب ىللا ك هلي هللا لوسر

 نم ۽ءٰيشٻ مق ةَدْيبُع اأ نأ مّعمَس مكنظأ» : ار هللا لوسر
 0 مرسي ام اوُلمأَو اور : لاقف رسا لا اولاقف «؟ِنْيَرْحْبلا

 ْنَم ىلَع تطيب امك میل انُدلا طبت نأ یشخ أ ينكللو ءْمُكيَلَع ىح رفقا
 . هيلع ٌقفتم « مُهتَكَلْهَأ انک مکلف «اهوُسانَت امك اهوسفانتف < مکلف ناک

 هللا لوجسر سلخ :ّلاق «هنع هللا يضر «يردخلا ديعس يبأ نعو - ۸

 حسف ام يِدْعَب ْنِم مكيلَع فاَحَأ اًمم إم :لاقف لوح اَسْلَجَو تملا ىلع ذك

 . هيلع ٌقفتم .«اهتنيزو اَيْنُدلا ِةَرْهَز نم ْمُكيَلَع

 لات هللا. ناو رفح ةولح اًيّدلا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ هنعو _ ۹
 ملا 4

 . ملسم هاور «ءاَسلا اوقتاو ايدل اوُقتاَ نوُلَمْعَت فيك ٌرظنيف ءاهيف فخ

 الإ شع ال ٌمْهَللا» :لاق ا ىلا نأ ءهنع هللا يضر «سنأ نعو - ٠
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 .هيلع ٌقفتم (ةَرِخآلا شيع

 : ُهلَمَعَو ُهَلاَمَو ُهَلْمَأ :5 هلال تملا عب :لاق ل ءهللا لوسر نع ُهنعو - 1
 . هيلع فتم .ُهَلَمَع ىمي ُهَلاَمَو ُهَلْمَأ مجري :ٌدِجاَو ىقبيَو «ٍنانثا مجري

 راثلا لها نِ ايندا لها مَع ىتؤي» :5 للا ٌلوسر لاق :لاق هنعو - ۲
 ف اريح تار لَه مآ نبا ا : لاقي م و راثلا يف بصي فماقلا م مو

 يذلا يف ًاسْؤُب ساثلا داب یو .ٌّبَر اي هّللاو ال :ُلوقيَف ؟طق مَن كب وم لَ

 ؟طق اسْؤُب تيار لَم مآ نبا اي ؛هل لافي ءَِجلا يف ةغْبَص بْب جلا لكل رب

 طق ٌةَدِش تبار الو طف سؤ ىب زمام هّللاَو ءال :ٌلوقيف ؟طق ةَّدِش كب رم لَه

 . ملسم هاور

 : هلع هللا ٌلوسر لاق : لاق «هنع هللا يضر ٍداَّدش نب دروتسملا ع نعو - ۳

 OT ميلا يف ُهَعْبْصَأ مكدخأ ُلَعَجَي ام لم الإ ٍةَرِخآلا يف اّيندلا

 . ملسم هاور

 سانلار قوسلاب رم 0 للا لوتس نأ ةنع هللا يضر «رباج نعد - €4

o4  

 نأ تعبي مكيأ» :لاق مت ا لحق ,ةلوانتف «تيم 5 كسا ريْذَجِب رمق «هیتفنک

 :لاق مث ؟وب حض امو يُ انآ هنآ بِ ام : اراق «؟ مهزيپ هل اذلع دوکي

 TEN ك 4 ابيع ناك ًاَيَح َناَك وَ هللاو : : اوا ؟ْمكَ 4 نو ا

 . ملسم هاور «ُمُكْيَلع اذنه ْنِم هللا ىَلَع ُنَوُهَأ اًينَدلل ِهللاوق» :لاقف

 .نْدألا ريغصلا «كسألا»و , هيبناج نع : يأ (هيتفنك» هلوق

 يف 2ك ملا مف يما تنك ل ل ا

 .هللا لوسر اي كيب : تلف .هّرذ ابآ ايد :لاقف أ اًلّبقتساِف «ةنيدملاب ورح

 ُهْنِم يِدْنِعَو ماي هال يلع يضمت ًاهذ ادله دخ ل ېډنع أ ينسي امد :لاقف

 اڌكلهو ءلاَّذكو هللا دابع يف هب لوقا نأ لإ ءِنيَدِل ذي ي ر ةزاشید

 مه نيرشكألا نإ :لاقف راس مث «هفلح نعو هلامش نعو هئيمي د نع 0اَذكنهَو
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 نعو «هنيمي نع «اذكلهو اذكلهو اذكنه لاملاب لاق ْنَم الإ ةمايقلا موي : َنوُلقألا

 هذا ی خربت ال كاع : يل لاق مث .«مُه اَم لیلقو» هفلخ نو ءهلامش
 نأ تفوق « عفر دق اتص ا ؛ ىَراَو ىتح ,لييللا ٍداَوَس يف قلطنا مث

 «ڭیتآ ىتَح ربت الد : هلوق ترك يآ نَا ٌتْدَرَأَف ل يللا ضرع دخأ نوک

 : لاقف «هل َتْرَكَذَف هنم تفوت اتوَص تْعِمَس دقل :تّلقف يناتآ ىتَح حربا ملف

 ال قيما م تام نم« لاقف يناتأ ليربج كاد :لاق مّن : :تلق :؟ُهتْعِمَس لهو

 نإَو ىنَر نو لاف ؟قربع نإف نر نإ: :ٌتلق ءَةمَجلا َلَحَد اعيش هللاب كرسي

 . يراخبلا ظفل اذلهو « هيلع ٌقفتم «َقَرس

0 

 ناك ول» :لاق E ءهللا لرز ن هنع هللا يضر ءةريره يبأ نعو - 1

 ُءَيَش الإ ٌءْيَِش هنم يڍنعو لاي ثالٿ ّيَلَع رمت ال نَا ينَّرَسَل امد ٍدُحُأ ثم يل

 . هيلع ٌقفتم «ِنيِدِل هُدِصْرَأ

 الَو مكي ٌلْفْسَأ وه ْنَم ىلإ اوُرْظْنا» : لإ هللا لوسر لاق :لاق هنعو - ۷
 قفتم «مُكْيَلَع هللا ةَمعن اوُرَحْرَت ال نأ ٌرَدَْمَأ رهف مكقوف ْوُه ْنَم ىلإ اورظنت
 . ملسم ظفل اذهو « هيلع

 رلاملا ا ىلإ ْمكُدَحَأ رظن اذإ» :ي 8 يراخبلا ةياور يفو

 . ني لفسأ وه نم ىلا زظنيلف قلخلاَو

 ةَفيطقلاَو مُمْرَدلاَو رانيدلا دبع سعتال : لاق دبل يملا نع هنعو - ۸

 . يرابخلا هاور «ضْرَي مل طْعي مل نِإَ «ّيِضر َيطغأ نإ ءةصيمخلاو

 مهتما ةَمصلا لْهَأ نم نيِعْبَس ُتْيَأَر ُدَقَل :لاق ءهنع هللا يضر «هنعو - ۹
 نلبي ام اًهنمف ٠ .مهِتاَنعُأ يف اوطَبر د اسك امإو ناز اإ ادر هيلع لجر

 هاور روغ 7 نأ ةيهارك و هديب ُهْعمَجَيف «نيبعكلا غلبي ام اهنمو «نيقاسلا ٌفصن
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 «رفاكلا ةو نم ؤملا نس انذلاَو : لع هللا لوسر لاق :لاق هنعو ه٠

 . ملسم هاور

 داع هللا لوسر دذخأ “لاق ءامهنع هللا يضر ءرمع نبا نعو - ۷١

 .« ليبس رباع وأ بيرغ كناك اينذلا يف ْنك» : لاقف « ٌيْبِكْنَمِ

 ءَحاَبّصلا رظتنت الف ءَتْيَسْمَأ اذإ :لوقي ءامهنع هللا يضر ءّرمع نبا َناَكَو

 َكِتِاَيَح نمو ُكِضَرَمل َكِتْحِص ْنِم ْذَحَو َئاَسَملا ٍرِظَشَت الق ءَتْحَبْصَأ اَذِإَو

 يراخبلا هاور .كتومل

 اَمذِحَتَ او .اًينْدلا ىلإ نكر ال :هانعم ثيدحلا اذنه حرش يف اولاق

 لإ ا ولعت الو ءاهب ءانتعالاب الو .اهيف ءاقبلا ,لوطب كنف تدخن الو ناطر

 ُبيِرَعْلا هب لغتي ال اَمِب اَهيِف َلِهَتْشَت الو وَِطَو ٍرْيَغ يف ُبيِرَعْلا هب قلعي اَمِ

 . ٌقيفوتلا لابو . ِهِلْمَأ ىلإ َباَمَّذلا ديري يذل
 ًءاج :لاق هلع هللا يضر  يدعاَسلا دعس نب ٍلهَس ِساّبَعْل يبأ نعو عوض

 هللا يب هلع اذإ ٍلَمَع ىلَع ينل هللا لورا :لاقف ل يبنلا ىلإ ل

 شالا دنع امف دهزاو هللا كبحي اًينّذلا يف ٌذَهْزا» :لاقف ءساشلا ينّبَحَأَو

 . ةنسح ليئاسأب هريغو هجام نيا ةآور نس ثيدخ «سانلا ُكّيحُي

 هتاطقلا نب رَمُع َرْكَذ :لاق ءامهنع هللا يضر ءريشُ نب ٍناَمْعنلا نعو - 40

 ا للا لزيسر كبار دق :لاقف اَيْنُدلا نم سانلا َباَصُأ ام ءهنع هللا يضر

 . ملسم هاور . هَ هب المي ام ٍلقَّدلا َنِم دج ام يوت ميلا لي

 .رمتلا ٌءِيِدَر :فاقلاو ةلمهملا لادلا حتفب «ُلَقّدلا»

 يف امو ۰ وا هللا لور يفوت :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 15

 لاط ىت ُهْنِم ُتْلَكَأَف « يل فر يف ريِعَش رطش ا ود هلكأي ِءْيَش نم يتب

 . هيلع ٌقفتم يف هتل « يلع
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 . يذمرتلا هرَسَف اذك ءريعش نم ٌءّيَش : يأ «ريعش رطش»

 يضر , َنينمّوملا 0 ثراحلا ِتْنب ةَيِرْيوَج يأ ثراحلا نب ورمع نعو -

 الو ءامهزد الو ( راني هنت دنع هع هللا لوسر كرب ام : لاق للا

 ًاضْرَأَو حالو ءار ناک يتلا َءاضيَبلا ُهتلْعَب الإ اعيش الو هما الو أدع

 58 يراخبلا هاور ««(ًةقدص ليبَسلا نبال اَهْلَعَج

 هللا لوسر 6 اًنَرَجاَه :لاق ءهنع هللا يضر ءْتَرآلا نب باخ نعو - ۷٦

 هرْجَأ ْنِ لكا ملو َتاَم ْنَم انيق ءهللا ىلع انرجأ قوه ىلاعت هللا جَو سمت ا
 o2 هرم

007 

 انك ET دخ موي ل «هنع هللا يضر هْيَمُع نب ُبْعْضُم مهم ايش

 - ص

 لوسر ارم ءهسار ادب هْيَلُجِر اًهب اتیطغ اَذِإَو الجر تدب سَر اهب اتيطغ اذ

 ا ءرخذإلا نم عيش هيلْجِر ىلَع لَعَجَنَو ا يلقن ن ع هللا

 . هيلع ٌقفتم . اهبدهي وهف رم هل تشن

 :ثكرذأو تشن : يأ «تعتيأ» : : هلوقو .ٍفوص نم نرل ٌءاسك : : (ةرمثلا»

 E يآ ناَنَعَل ءاهرسكو لادلا مضو ءايلا و «اهبدهب» :هلوقو

 .اهيف اوُنكَمَتو ايلا نم ْمهيَلَع ىلاَعت هللا حه امل هراس هِذهَو ءاييينجيو

 هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر « ّيدعاّسلا دعس نب لهَس نعو - ۷

 ةَبَرَش اهم ًارفاك ىَقَس ام ءةَضوُعَب َحاَنَج هللا َدْنِع ُلِدَعَن ايندا تناك ول : لي

 . (ِءأَم

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 :لوقي لع ءهللا لوم عمت :لاق ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 8

 ًاملاعو ءةالاَو اَمَو ءىلاَعَت هللا َرْكِذ الإ ءاهيف ام َنوُعْلَم « ةئوُعْلَم اينذلا نإ الأ»
2 
 ر

 . مًاملتمو

 . نسح كرد :لاقو يذمرتلا هاور
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 : هيك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر «دوعسم نب هللا دبع نعو 2 ۷۹

 . ايندا يف اوُبَعرتف ةعّيضلا اوُدِجَتَت الد

 .نسح تيدح :لاقو يذهزتلا هاور

 انْيَلَع رم :لاق ءامهنع هللا يضر «صاعلا نب ورمع نب وللا دبع نعو - ۸

 « یهر ذَق :اّنأقف «؟اذنه ام» :لاقف ان ا جلاعن ٌنحنو ني هللا ار

 يم و موج
 .«كلذ ْنِم ّلَجْعَأ الإ َرْمألا ىَرَأ امد :لاقف «هحلصن نحنف

 :يذمرتلا لاقو « ملسمو يراخببلا دانسإب يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 د هللا لوفر كف لاف «هنع هللا يضر + ضاع نب نفك نع ١-

 ا :لاقو يذمرتلا هاور «ُلاَملا يتم ةو نتف ل لکل نإ لوقي

12 

AYنب نامُثُع « ىليل وبا :لاقيو هللا لع وبا ”لاقيو ءورمَع يبأ نعو -  

 ولله یو يف نح مَآ نبال سيلا :لاق 2 «ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ناف

 هاور «ءاملاو زبَخلا ُفلِجَو ) هتروغ يراوُي توو هلک تيب :لاصخلا

 . حيحص ثيدح :لاقو يذمرتلا

 تم لوق يخلبلا ٍملاس نب َناَميَلُس دواد ابا تعم : يبا لاق

:ٌفلجلا :لوقي ,ليمش نب رضا
هريغ لاقو .ماَدإ همم سيل ربخلا 

: E 

قِلاَوَجلاَك حلا ُءاَعو انه هب ُداَرُملا : يوّرُهلا لاقو .زبخلا
 هللاو « ٍجْرْخْلاَو ٍ

 . ملعأ

AY(نيتمجعملا ةددشملا لو نيشلا رسكي) ريا ب د هللا دبع نعو -  

 :لاق «رئاكتلا مكاهلأ» : E E2 « يبنلا تي لاق أ « هلع هللا يضر

َمَو 0 «يلام : مدا نبا لوو
لكأ ام لإ كلام ْنِم ْمَدآ نبا اي كَل ل

 «تيفأف ت
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 . ملسم هاور 0! ؟تيضم ماف تقدصت وأ “بأف لو

 ايا: : ه6 يللا لج لاق :لاق ءهنع هللا يضر «ٍِلْفْغُم نب هللا ٍدبع نعو - 4

 كحال 5 هّللاَو :لاق ؟لوَقَت اذام ُرظنا» :لاقف كح یا هَّللاو هللا لوسر

 نم ىلإ رس رقفلا ّنِإف ءًافافجت رقفلل دعا ينبحت تنك نإ» :لاقف ءتاّرم ثالث

 . نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور «هاهتنم ىلإ ليلا نم ىبجب

  EEملا افلام ميجلا ٍناكسإو ٌقوف ةانثملا ٍءاتلا رسکب 1
 :ناسنإلا هبي دقو ىلا هب ىَقَيِل ءسرفلا هسي ءىش

  - 6ل4 هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ّيضر كلام نب بعك نعو :

 لاملا ىلع ٍءَرَملا صرح ْنِماَهل َدَسْفَأِب منع يف الرا ٍناعِئاَج ٍناَبِؤاَم

 حيحص نسح ثيدح :لاقويذمرتلا هاور هنيِدِل ءِفَرشلاَو .

  11لَو هللا لوسر ما :لاق «هنع هللا يضر ءِدوُعْسَم نب هللا دبع نعو
 !«0ءاطو َكَل اَمْذَحَنا ول هللا َلوُسَر اي : انْ . هنج يف رثا دقو ءريصخ ىلع

 َحاَر مث ٍةَرَجَش تحت ُلَظَتْسا بکارک لإ اًيّدلا يف انآ ام ؟اَيْيَُدلِلَو يلاّم» : لاقف

 .«اهكرتو

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 لَحْدَي» :يي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر «ةريره يبأ نعو - ۷

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «ماَع ٍةَئامِسْمَحِب ِهاَينعألا لق ةنَجْلا ءارَقفلا

 دف
 «يبنلا نع نع «مهنع هللا يضر نصا نب نارُمعو «,سابَع نبا نعو - ۸٨۸

 تيار رانا يف تْعَلْطاَو َءاَرَقُملا اهلهَأ رْثْكَأ تيأرف ةنجلا يف تْعّلْطا» :لاق كك

 . سابع نبا ةياور نم هيلع ٌقفتم اسلا اهلها ا

 .نيصحلا نب نارمع ةياور نم اضيأ يراخبلا هاورو
 ىلع ٌتْمُق١ : لاق ۰ ىلا نع «امهنع هللا يضر «ديز زب ةماسأ نعو - 8
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 نأ يع ومريم دخلا تاحال ايلخد ند دماغ ناف جلا تاب
 . هيلع ٌقفتم «ِرانلا ىلإ مهب ٌرمُأ دق رانلا َباَحِصَأ

 - 5 0 9 و 7 3

 ٍلضف بايب يف ثيدحلا اذه نايب قبس دقو . ىنغلاو ظحلا «نجلا»و
2 

 . ةفعضلا

 ٍةَمِلَك ٌقَدَصَأَ» :لاق اپ «ّيبنلا نع «هنع هللا يضر «ةريره يبأ نعو - ٠
 20 هديل همك رِعاَش اهلا

 ُلِطاَب هللا الخ ام ٍءْيَش لک الأ

 هيلع ٌقفتم

 شيعلا ةنوشخو ع وجلا لضف باب 65
 سوبلملاو بو رشملاو لوكأملا نم ليلقلا ىلع راصتقالاو

 تاوهشلا كرتو سفنلا ظوظح نم اهريغو

 اوُمْباَو ةالصلا اوما فلخ مهِدعب ْنِم فلَخف) : ىلاعت هللا لاق

 نجلا نولي كدلوأقاحلاص َلَِعو ماو با ن نم الإ « اََغ َنْوَقلَي َفْوَسَف تاَوهشلا

 هتنيز يف يوق ىلع جرخفو : ىلاعت لاقو ۰ ٥٩ : میرم (ائیش َنوُمَلْظُي الو
 ظح وذل هنإ ُنوُراق يتوأ ام لذي انآ ثياب ابتلا اا َنوُديرُي َنيذَلا لاق

 ا لمع َنَمآ نمل ريخ هللا تاون مليو مْلِملا اونو َنيِذْلا لاقَو ) ٍميظع

۸ CM 1 سا 

 1۸: ر اوتذم اهداضي يح

 .ةَموُلْعَم ةريثك بابلا يف تايآلاو

 زبخ نم او ٍدُمحُم لآ َعِبَش ام :تلاق ءاهنع هللا يضر أ ةَّشئاع نعو - ١

 . هيلع قفتم . ضب یتح نيِعباَتَُم نيمْوَي ريعش
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LE 

EFلا ماَعَط نم ةنيدملا ْمِدَق لم ك  

 نا اي ِهّللاَ :لوقت تنا اَهّن ءاهنع هللا يضر ‹ةشئاع ْنَع ةورع نعو - ۲

 ءِنْيَرهَش يف ةه 5 ةثالث :لالهلا مث ءرلالهلا مث ” «رلالهلا ىلإ رل انك نإ يتخأ

 ؟مُكشيُي ناك امف ٌةلاح اي :ٌتْلُق .ٌراَن هلي هللا لْوِشَو ِتابْبَأ يف َدِقوُأ امو

 نِ اريج کک هلا لوسرل َناك ْدَق هنأ لإ الار رمل :ٍناَدوَسألا :تلاق

 انيِقْسَيَف اهناّبلَأ ْنِم هللا لوسر ىلإ َنوُلِسْرُي اوناکو حئانم ّْمُهَل َتَناَكَو 00

 ع موقي رم هنأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع ٰيربَملا ڊيعس يبأ نعو - £۳

 نم ةي هللا لوسر جرح : :لاقو لكي نأ یف هْوَعَذَف ٠ لف ا مهيدي

 يراخبلا هاور رجلا ربح ني منشي ملو اينّدلا
 ت 8

 . ةيوشم : يأ : ميملا حتفب ةيِلْصَم»

 ی نار ىلع دلع يلا ,لكأي مل :لاق و ٍسنأ نعو - 4

 . يراخبلا هاور . ت اف كأنو كلت

 . طق هع ًاطيِمَس ٌةاَش ىَأَر الو :هل ةياور يفو

 اَمَو لك مكين ت تار قل :لاق امهنع هللا يضر ريشب نب ٍنامُعنلا نعو - ٥

 . ملسم هاور ُهَظَب هپ ًالْمَي ام لقّدلا َّنِم دج

 .ٌءيِدَر رمت : لقڏلا

 قنا ل هللا ُلوُسَر ىَأَر ام :لاق «هنع هللا يضر ٍدعس نب ٍلهس نعو - 4۹٦

 ٍدْهَع يف ْمُكَل ناك لَه : هَل ليقف ءىلاعت هللا ُهَضَبَق ىتح ىلاعت هلا ُهَْتا نيج ْنِ

 هللا هنا نيج ْنِم اان هي هللا لوسر یار ام :لاق ؟لجنانم لكي هللا لوسر

 ؟ لوخنُم َرْيَغ ريعشلا نولكأت منك فيك :ُهل ليقف «ىلاعت هللا ُهَضَبَق ىح ىلاعت
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 مر مم مع
 . يراخبلا هاور .ةانيرت يهب امو ءراط ام ٌريطَيَف هفتو ةنحبطت انك : : لاق

 زبخلا وُو ايلا ديدشتو فاقلا رسكو نونلا حتفب وه : يلا ا

 ءا َودُلْشم ِءار ةف ِءاثي وه ا وهو ا

 وأ موي تاذ هلي هللا لوسر جرح :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۷

 امو نه امرأ امو :لاقف ءامهنع للا يضر ٌرَمُعَو ركب يبأب وه اذإف َقَليل

 ديب يتسلل يذّناو انو :لاق . هللا ٌلوسَر اي عوُجلا :الاق «؟ةعاسلا هذله

 وه اذإف ءراصنألا نم الجر یف هم اماقف ناموق .امُكبَرخ يلا ينجرخأل

 : هك هللا ٌلوُسَر اهل لاقف .ًالْمأو ًابحْرم :ٌتّلاق ٌةأرملا ُهْنََر اَمَلَ  ءهتيب يف سيل

 ىلإ َرَظَنَق «يراصنألا ءاج ْذِإ املا اَنَل ُبِذْعَتْسَي ّبْمَذ :ْتَّلاَق «؟نالف ّنْيَأ»
 . ينم ًافايضأ مَرْكَأ ميلا ٌدَحَأ ام لل ُدْمَحلا : :لاق مث ءِيَبحاَصو لي هللا ل

 هَل لاقف «ةيذملا ذو ءاولك :لاقف ءبطْرو رتو رسب هيف هيف قع ْمُمَءاجَ َقلطناف

 ٍقّذِعلا- كلذ ل ند ٍةاَشلا ّنِم اوُلُكَأَف مهل حبق «َبوُلَحلاَو كاي : هلي هللا ٌلوُسَر

 هللا يضر رَمُعو ركب يبأل كي هللا ٌلوسر لاق اوُوَرَو اوُعِبَش نأ املف .اوبرشو
 نم ْمُكَجْرَخَ ءٍةَمايِقلا موي مينا اذنه ْنَع لاس ولي يس يِنلاَو» :امهنع

 . ملسم هاور ميما اذله كسا «عوجلا مکنویب

 دنقلا .تبيطلا وهو ءبْذّعلا ءاملا باب : يأ «تِذغتسي» :اهّلْوق

 و ا نيو تالا ٍوُمَو :ةمجعملا لاذلا ناكسإو نيعلا ربك
 اذنه نع ٌلاؤسلاَو . نبل ٌتاذ ُبوُلَحلاد و .نيكسلا يه :اهرسكو ما مب

 اذهو . مَلْعَأ هللاو .بيلغتو عيبوت لاوس ال معلا ب ٍديِدْعَت لاو ميعنلا

 يف ْأنيِبُم َءاج اك للا يضر ناهيتلا نب .مثيهلا وبأ وه هل يذلا يراصنألا

 .هريغو يذمرتلا ةياور

 ىلع اريمأ ناكو َناَوْزُغ نب ةبتع انبطخ :لاق ٌيوُدَعلا َرْمُع نب ٍدلاخ نعو - ۸
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 « ٍمْرَصِب تنذآ ذق ايلا ناق ُدْعَب ام :لاق ْمُث هيلع ىّتثأو هللا دمخف َوَرْصْبْلا

 مكنإو < ءاهّبِحاص اهُّباصَتي ِءانإلا ِةَبابّصَك ةبابص الإ اهْنِم قبي ملو َءاَذَح تلو
 نأ انآ رد ذَق هتاف ٠ «مکترضخب ام ربح اوقاف ءال اؤر ال راد ىلإ اهنِم نوقم

 هللا ءارْعَف اهل كردي ال ماع َنيِعْبَس اهيفا يوهيف منهج ريفش ل نم ىقلُي رجحلا
 نجلا ,عيراصم ْنِم نيَعارصم نيب ام نأ انآ رد ذمو ؟! معَ . . . نذل

 حا یار ْدَقَلَو محلا ني طيظ وُهو موي هيلع نياي افا نيب زأ م

 ءانقادشأ تحرق ىتح « ِرجشلا فرو الإ ٌماعط ان ام لي ٠ وللا ٍلوُسَر ُعَم ةع

eا ءاهفصنب ٌتْرَرَئاَف  

 ينإو راصمألا َنِم رضي ىلَع ًاريبأ َحَبْصأ لإ ٌدَحَأ ان ملا حب امف ءاهفصنب

SS 

 مضب وه :( ٍمرضبإ :هلوقو .ٌتَمّلْعَأ : يأ فلألا د وه تندد : هلوق

 ر ةلمهم E اح تروا : هلوقو . اهئانفو اهعاطقناب : يأ ءداصلا

 مضب الا .ةعيِرس : يأ .ةدودمم فلأ م مث ,ةدّدشم ةمجعم لاذ م

 لبق ِءابلا ديدشتب وه ءاهّياصتي» :ُهّلوقو .ةَريِسَيلا َةّيِقَبلا يهو :ةلمهملا داصلا

 حتفب وه «ٌتَسِرَق» :هلوقو .ُءىلَتْمُملا ٌريثكلا :«ظيِظكلا»و .اهُعَمْجي : يأ ءءاهلا

 . حور اهيف تَراص : يأ ءءارلا رسكو فاقلا

 يضر ةشئاع انل تجرأ :لاق هنع ُهللا يضر ٌيِرَعْشألا ىسوم يبأ نعو - 4

 ٌقفتم .نيذله يف ةي هللا لوسر ضبق :تّلاق اَظِيِلَغ ارازإو ًءاسك اهنع دلا

 . هيلع

 ىَمَر ٍبّرَعلا لوأل ينإ :لاق .هنع ُهللا يضر ء صاف يآ نب دعم وا
 نر ماعط اتل ام ةي هللا لور َعَم وُوْغَن انك قلو هللا e مهسب

 هَل ام ةاشلا ٌعْضَت امك عضل انّدَحَأ ناك نإ تس ؛ رمسلا اذلهو ةلبحلا

 . هيلع ٌقفتم . طخ



 ِناعْوَن ءٌرُمَّسلاو يهو :ةدحوملا ءابلا ناكسإو ةلمهملا ءاحلا مضب «ةّلبْحلا»

 . .ةيداَبلا رَجَش ْنِم ٍنافوُرْعَم

 مهللا» : ةف هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 0۱

 .هيلع ٌقفتم «اتوف دمحم لآ قرر لعجا

 لا دس ام : يأ هأتوق» ىَنْعَم :ِبيِرَغْلاو ةّغللا لُهَأ لاق

 0 م ر ا ا :لاق هنع هللا يضر رر يأ نعو - ۲

 Ea ف نم َنوجرْحَ يذلا ل رت ار سل . عجل

 : تلق «ره ابأ» : لاق م ٠ .يسفن يف امو يِهجَو يف ام فرغ یار نی عسسل

 يل نذأف نذاتساف لخدف E یضم»و هقحلا» :لاق .هللا لوسر اي كيل

Eكل هادأ :اولاق ؟نْبللا اذنه ا نم» :لاقف حّدق يف أنبل دج  

 لأ ىلإ ٌقحلا» : لاق لا لوسو ال o :لاق ُةنالُق وأ لال

 الو < ٍلهأ ىلع د ال ٠ مالسإلا ُفاَيضأٍةّصلا لهو : لاق «يل مهعڏاف لا

 ءاكيش اهنم لوانتب ملو هيلا ا و ها اذإ ناكو بحس ق الو 3 لام

 كلد ىنءاسف لاهيف مهكر شأو ام تاضأو مهلا لسرأ 1 هنأ اذإو

 برش نبّللا اذه ْنِم بيِصأ نا قحا بك !َةَفَصلا لأ يف ُنْبَللا اذنه امو :ُتْلَقَف

 اذه ْنِم يغلي نأ ىسع امو .ئهيطمأ انآ ٌتْنُكَف ينرَمأو او اج اًذِإَف ءاهب ىو
 اوقاف «مهتوغدم مهتينأف دب ةو .هلوسر ِةَعاَطَو هللا ِةَعاَط ْنِم نكي ْمَلَو ءنبللا

 كيبل :تلق هرم ابأ اي» :لاق تيَبْلا نم ْمُهَسِلاَجَم اوذخأو و مهل نذاف ءاونذاتساَ

 لخرلا TT ا ل ا لا هل هللا 0

 يملا ىلإ تيل يع كسلا و يل نقب نقلا نع ام

 .مسبتف يلإ رظنف هزي ىلع ُهَعضوف حَدقلا حاف م مقا يور دقو « و

 تقدط :ُتلق «تنأو انأ تز : لاق .هللا لمر ا ك : تلق «ره ابأ» :لاقف
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 «تبرشف «ٌبَرْشاَو .لاقف :َتْيِرَغَف ٌتْدَعَفَف «ُبرْشاَف ُدْمْقا و :لاق ءهللا لوسر اي

 ! اكّلْسُم ُهَل ُدِجَأ ام قحاب كعب يِذَّلاَو ال :ٌتْلُق ىح ُبَّرْشا» :ُلوُقي َلاَز اَمَ

 هاور (ةَلِضْفْلا َبِرْشَو 0 .ىلاعت هللا ّدمحف َحَنَقْلا ُهَتطْعَأَف «ىنرأف» : لاق

 . يراخبلا

 ينتيأر دقل :لاق «هنع هللا يضر «ةريره يبأ نع نيريس نب ٍدّمَحُم نعو - ۳

 اهنع هللا يضر ةشِ ةَشِئاَع ةَرجح ىلإ ءا ءهللا لوسر رَبي نيب اَميِف رجأل يئإو

 اَمَو نونجَم ينأ ىريَو « يقع ىلَع ُهَلْجِ ٌعَضِيَف .يئاَجلا ءيجيق يلع ايم

 . يراخبلا هاور .حوجلا الإ يب ام «ٍنونج نم يب

 هعردو هع هللا لوسر نر :تَلاَق «اهنع هللا يضر «ةشئاع نعو -

 0 ريم مە

 . هيلع ٌقفتم رن م

 ىلإ ٌتْيَشَمَو ريهشپ هغر هل ٰيبنلا َنَعَر :لاق هنع هللا يضر س نعو - ٠

 ٍدَمَحُم لآل َحَبْصَأ امد لون ا فلز َةْحِئَس ةلاَهإو ِريِعَش زبخب 3 يلا

 يراخبلا هاور . تايب ةع مهنا ءىسملا الو عاص

 ٍءاَخلاو نونلاب ةَحِنَّسلاَو .ُبِئاَّذلا ْمُحَّشلا :ةزمهلا رسكب «ُةَلاَمالا»

 .ةريغتملا : يهو ؛ ةمجعملا

 ,لمأ نِ َنيِعْبَس تيار دق :لاق «هنع هللا يضر ي نعي ٦

 مهقانعأ يف اوطَبَر ْدَق ءاسِك اّمِإَو ٌراَزِإ امِإ مادر هيلع لر مُهْنِم ام ءةَفَصلا

 ىر نأ َةيهاَرَك ديب ُهْعَمِجْيَف ءِنيِبْعَكلا ْمُلَِي ام اهنيَو ءنْيقاَسلا فصْن ْمْلَْي ام اهن

 . يراخبلا هاور . ُهتروَع

 مث ْنم لق هللا لوسر شارف ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۷

 . يراخبلا هاور . فيِ ُهَوُشَح

 ْذإ اڳ هللا لوسر َعَم ًاسولج انک :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 4
 : 5 .هللا لوسر لاقف ءُيِراَضْنألا ربدأ ّمُث هيلع َملَسَف ٍراَصنألا نم ْلُجَر َءاَج
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 هللا لوس لاق خلاص : لاقف «؟ةداَبُع نب ُدْعَس يأ فيك ءِراَصَنألا اَخَأاَي»
 الو لان ائيْلَع ام ٌرْشَع ةعضب نحو عم انفو ماف «؟مكنم هوي نمو : ا

 انتج ىتَح « خاَبّسلا كلت يف يشمن صمق الو ءسنالق الو .ٌفافخ

 هاور .ُهَعَم َنيذْلا ُهَباَحْصَأَو و هللا لوسر اند ىتَح هلو ْنِم ُهُمْوَق رخأتساف

 :لاق هنأ ل يبنلا نع دموع للا يضر ِنيَصَحلا نب نار نعو 4

 لاق يردأ اَمَف : ارم لاق هنو نينا م منزل نذل م ارق مكريخ»

 نووي  َنوُدَهْشَتْسي الو َنوُدَهْشُي موق ْمُهَدَعَ نوک 4 اثالث وأ نيترم كو يبنلا

 . هيلع ٌقفتم «ُنَمسلا مهيف رهظيو ,نوفوي الو نورِذنيَو ءنوئمَتّوُي الو

 :ْمَدآ َنْبا اَي» : ة4 هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو ه١

 « افك ىلع مالت الو كرش ُهَكِبْمُت نو ءَكَل ٌرْيَخ َلْضَملا ذب نا كت
e 

 ور

oتوف هد يس يف فا ا نم  

 وخ انا :لاقو يذمرتلا هاور «اَهِريِفاَذَسب يذلا ُهَل تري اَمْنأَكَف .هموي

 .هِموق : ليقو ءهسفن : يأ ءةلمهملا نيسلا رسكب (هب رسال

 ا هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر ٍ,صاعلا نب ورمع نب هللا ٍلبع نعو -_ ۲

 . ملسم هاور «هاتآ ام هللا ُهَعََقَو فاك ُةقزر َناَكَو لسا ْنَم حلف دق :لاق

 سهلا e يصر يراصنألا ٍيُع نب ُةَلاَضَف دمحم يبا نعو ها“

 فو ءًافافك ُهُشْيَع َناَكَو مالْسإلا ىلإ َيِدُه ْنْمِل ىَبوُط» :ُلوُقَي و هللا لوسر

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 يللا بيبي و هللا لور ناك : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 46

 هاور .ريِمشلا ربح مهرس ٌرثكأ ناَكَو ٌءاَشَع َنوُدِجَي ال ا ًايٍواَط ةعباتتملا
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 . حيحص ٌنسح ُثيدح :لاقو يذمرتلا

 ىَلَص اذإ ناك يي هللا لوسر نأ .هنع هللا يضر ٍايبع نب ةلاضف نعو هاه

 ٌباَحْضَأ ْمُهَو  ٍةصاَضَخلا َنِم ٍةالَّصلا يف مِهِتَماَق ْنِم لاج رجب ءسانلاب

 َفَرَصَنا 4ل هللا لوسر یلص اذإف ُنيِناَجم ٍءالؤه :ٌباَرْعألا ٌلوقَي تح - ةَفصلا

 ٌةَقاَف اوُداَدْرَت نأ متببحأل ٠ ؛ ىلاعت هللا دنع ْمُكَل اَم َنوُمَْعَتْول» :لاقف « مهلا

 . ٌحيحص ٌثيدح : :لاقو «يذمرتلا هاور «ٌةَجاَحَو

 .ٌديِدُسلا عوجلاو قالا :«ةَصاَصْحلا»

 َتْعِمَس :لاق هنع هللا يضر َبِرَكيِدْعَم نب ماّدقِملا ةَميرَك يبأ نعو -

 تالكأ مدا نبا بسحب ِنطَب نم ارش ًءاَعو يمد الم ام» :ُلوُقَي ل هللا لوسر

 . هيل تلو بارش تلو ءوماَعْطِل تلق ءةلاحَم ال ناك ْنِإَف هلص َنْمَقُي

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 .ْمَمَل :ْيأ «تالكأ»

 :لاق هنع هللا يصر يثراحلا يراصنألا ةبلعت نب ٍسايإ ٌةَماَمَأ يبأ نعو - ۷

 الأ» : ي هللا لوسر لاقف « ايندلا ُهَدْنِع ًاموي ةي هللا لوسر ُباَحْصَأ َرَكَذ

 : ىنْعُي «ناَميإلا ّنِم َةَداَذَبْلا نإ ءِناَميإلا َنِم َةَداَذَبْلا نإ ؟َنوُعَمْسَت الأ ؟َنوُعمْسَت

 . دوادوبأ هاور . لحقتلا

 كرو ءةئيهلا ةَناَكَر يسد نْيََمجْعُملا نيلاذلاو ةَدحوملا ِءاَبلاِب : : «َةَداَّذَبْلا

 َوُه :ُلَحَفَتُملا :ةَمّللا لذا لاق 0 فاق ماو . ,سابللا ريباف

 لوسر ان O NE نب رباج هللا دبع يبأ نعو -4

 ًاباَرج اَنَدَوزَو « شْيَرقل ًاريع ىَقَلت ىهنع هللا يضر ةَدْيَبُع ابا اًنيَلَع َرْمَأَ لم هللا

 متلك فيك ليقف رم هزمت اط ةديبع و نأ ناف ريغ انل ْدِجَي مل رمت ْنِم
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 انيِفكَتف املا َنِم اهبل برع من «ّيِبَصلا صَمي امك اهّضمن :لاق ؟اهب َنوُعَْصن
FEEلاق .لكأنف ءاملاب ُهل مَ ءطَبحلا اسب برص انکو ليلا : 

 محلا بيثكأا ةيهَك رحل ٍلِجاَس ىلع انل َمِفْرَف ٍْحْبْلا ِلجاس ىلع انقلطناو

 نحن لب ءال :لاق ٌّمُث ميم :ةَدْيبَع وب لاقف َِرَبْنَعْلا ىَعْذت ةباد يه اذإف هاني

 ءًارُهَص هيلع اتما ءاوُنكذ مرضا دقو هللا ليبس يفو و هللا لوُسَر لس
 َنْمَُدلا ,لالقلاب ِهِنْيَع بْفَو ْنِم فرضن ايار ْدَقَلَو ءانِمَس ىت ءةئامْنالت نحو
 الجر رضع ةا ةع وأ ام ذأ ذلو وَلا ِرئقَت وأ واك ردا هم عفو
 انعم ريعب مظعأ َلَحَر مث اَهماَقأَف هِعالضأ ْنِم ًاعَلِض َّذَحَأَو ِهِنْيَع ٍبْقَو يف ْمُهَدَعْمَ

 هو اللا نرو اا ي انفي الف بانر هلل نما روات نم زق
 ٌءْيَش همخل ْنِم ْمُكَعَم لُهف مك ُهللا ُهَجّرْخَأ قرر وُه» :لاقف هل َكِلذ اَنْرَكَذَ

 . ملسم هاور .ُهَلكَأف هن لڳ هللا لوسر ىلإ اَنْلَسْرَأَف «؟انومعطتف

 ٌرسكلاو ءاهجتفو ا فورم 2 ٌءاَعِو :«ُباّرجلا»

 .لبإلا هلك ٍفوُرْعَم ِرَجش ُقَرَو بلاو .ميملا حتفب اصمت : هلوق . حَصْفَ

 ٌءاب اهدعبو ٍفاقلا ناكسإو واولا حتفب هب :ن0ُبقولاو» . لرل َنِم للا : «بیژکلار»

 : لادلا حتفو ِءافلا رسكب «ردفلاو» ُلالقلاود .نيعلا ةَرفُن وهو «ةدحوم

 نيشلاب «ىئاشولا» .لحرلا هيلع لغ يُ : ِءاحلا فيفختب لا لخر» . عطقلا

 . ملعأ هللاو ءهن َدّدَقُيل عطفا يذلا ُمُحَّللا :فاّقلاَو ةمجعملا

 هللا لوسر صيمق مك ناك :تلاق اهنع هللا يضر ديزي ِتْنب َءاَمْسَأ نعو - 8

 .نسح ثيدح :لاقو « يذمرتلاو «دواد وب هاور ْغضرلا ىلإ ةي

 .دعاسلاو فلا نيب لضم ره اا نيسلاب م غسرلاو د داصلاب 5 غضرلا»

oهه -2  

 :لاقف قلا , يف َتْضَرَع ا E ۽ ينل ىلإ ارواج ار

 اا قو ل مايأ ةثالق انشبلو ءرجحب بوصعم طو اق لزا انار
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 ٌلوسرااي :ٌتلقف يأ أ ليا ابيك اعف ءَبَرَضَف ءلوغملا ةي لا َدْحَأَ

 رص َكِلَذ يف ام تيش لي ّينلاب تيأر : يتأَرمال تلقف ءِتَبلا ىلا يل دذا هللا

 ٌريِعشلا تحط قالا تلف قاق ف يدنع : تلاقف ؟ٌءْيَش كَدنعَف

 ءرَسكَلا دق نیجعلاو ل ّينلا تج مث ٍقَمْرُبلا يف ّمحللا اَنلَعَج ىح

 هللا لوسر اي تن مق «يل ْمّيَعَط :تلقف .ٌجِضْنَت تّداك دق ّيفاَنآلا نيب ُةَمربلاو
 عرتت ال اهل لق !ّبْيَط ريثكد :لاقف هل ترد «كَوُم مو :لاق ءنالُجر وأ لجو
 ءراضنألاو نوُرجاهملا ماقف ناوموقد :لاقف « يتأ ىت روتلا لا الو قمرا

 ! مهم نمو و راَصنألاَو نورجاهملاز ي يبنلا َءاَج كيو :تلقف اهيلع َتْلَخَدَف
 ٌرِيُكي َلَمَجَف اوطغاضت 0 اولد :لاق « معن :تلق ؟َكَلْأَس له :تلاق

 ىلإ ثبرقيو ءهنم ّذخأ اذإ ٌروثتلاو ةَمربلا رمخيو «محللا هيلع لمْجي خلا

 يك :لاقف .هنم يقَبَو ءاوُعبَش تح ُفرْعَيو رکی لرب ملف زنی مث ِهباَحْصَ
 . هيلع ٌقفتم «ةَعاَجَم مهتباصأ سانلا ناف ٠ يِيهأَو اذنه

 ءاصنخ هلك ّيبنلاب تيار ُقَدْنَحلا 0 امل باج لاق :ةياور يفو
 ًاصمخ 6 هللا لوسرب تيار ينإف ٌءّْيَش د دنع له :ٌتلقف يتارما ىلإ تافل
 ءاَهَتْحَبَذَف نجاد ٌةَمْيَهُي انو ريش نِ عاص هبف ابارج يل تجرأ ؟ًادييش

 0 ا مه ءريجشلا تنحطو

 هَتوَراَسَف ةتثجف ُهَعَم ْنَمَو كي هللا لوسرپ ينصف ال : :ٌتَلاَقَف كي هللا
 َكمم ر تأ نامت يعش ْنِم اعاَض ٌتنَحطَو ال ةي اسید هللا لوسر اي

 الهي ارس عض ذه ًارباج نإ :قّدنخلا َلْهَأ ايد : لاقف يي هللا لوسر خاص

 ع أ یت ْمُكَنيجَع نزحت الو ْمُكتمْرُب نرش الو :5 ينلا لاقف «مکب
 0 تفكر :ُتَلاقف يتأرْما ىتح ءساثلا مدي هو يبا ءا «تئجف

 َقَصِبق ایمر ىلإ َدَمَع م ف ءانيجع تجرخأف ا

 «اهولزنت الو ْمُكِتَمرب ن يِحَدْفاَو ءِكْعَم زحف رياح يعذا» :لاق مث كراو

 ءيه انک طفل انتمي نا افرا E ىتح اوُلكأل ۾ هّللاب ميف ا مهو
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 «تحت ةانثملا ءايلابو لادلا ناكسإو فاكلا مضب :هٌةَيَذُك تَضَرَع» : هلو
 Ls .ُساَقلا اهي لَمْ ال ضْألا نِ بلص ٌةظِلغ هَ َيِمَ
 :«يفاثألا»و .«َلَيْمَأ» ىنْعَم َوُهَو ءأمعات ابا ترا انف انه دارُملاو ءلْمَّرْلا

 3 0 ةَعاَجملاوو ومار :اوطغاضتوو .رْذقْلا اَهْيَلَع لوي ا راجحألا

 جا : ميلا ةمجعملا ءاخلا ا ميملا ,حتفب وهو

 ةا رخصت :ءابلا مضب ا .تعجرو ٌتْيَلَقنا : تاكو

 0 :«رؤسلا» و .تيبلا تفلأ يتلا يه :«ُنِجاَّذلا» و .- نيعلا حتفب - ٌقاَنَعْلا

 كبر .اوُلاَعَت : يأ (الهّيح»و ET يل 3 ید يذلا

 تّیحَتْساف «مهيفک ال اًمّدنع يذلا نأ ُتَدَقَتْما اَهْنأل سو هتمصاخ : يأ كيو

 ٍةَرِهاظلا ٍةَّرِجْعُملا هله نم و ىلاعتو ُهَناَحْبُس هللا َمَركأ ام اهّيَلَع يِفَحَو
 هًدَمَع»و .- تاغل ٹال - فرب اشا لاقي قصب : يأ «قسب» .ةَرِهاَبْلا ةيآلاو

 .ٌةَفَرْغِملا :ٌةَحَدْفِملاَو ءيفرغا :يأ «يحّدُفا»و .َدَصَق :يأ : ميملا حشتفب
 . ملعأ هللاو ءٌتْوَص اهيل : 00

 هام مخ

 كيس ن0 : ميس مأل ةحلط وبأ لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو -

 :تلاقف ؟ءيش ني ٍكَدنِع لهف «عوجلا هيف فرعأ ًافيَِض و هللا 0

 ءهضعّ ربحلا َتْفْلُق ءاهل ارام تذخأ م ريع نم ًاصارفأ تجرأ معن

 ٌتِبَهَّذَف هلي هللا لوسر ىلإ ينتلسرأ مث ءدِضعَبي يندرَو يبو تحت هد ل

 ْمِهَيَلَع تق ءسانلا ُهَعَمَو «دجسملا يف ًاسِلاَج هلع هللا لۆس تدر هب

 «ٍماعطلأ» :لاقف م : : تلقف (؟َةَحْلط وبأ َكَلَسْرَأ» : ل هللا لوسر يل لاقف

 یتح مهيب َنْي َتَقَلطناَو اوُقلطناَف «اوُموُق» : هَ هللا لوسر لاقف معن : :تلقف

 سانلاب هللا لوسر َءاَج دق : ميلس ما : ًةَحْلُط وُبأ لاقف «ةربخَأف ةَحَْط اَبَأ تئچ

 يهل ىت َةَحْلَط وب قلنا . ملأ هوس هللا :تلاقف ؟مُهُمِهطن ام انَدْنِع سيو

 : كي هللا ٌلوسر لاقف الخد ىح هَعَم لي هللا لون لأ اک هللا لوسر
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TTّتْمَف هو هللا ُلوسر هپ َرَمَأَف حلا كلذ تأت «  

 هللا ءاَش ام ل هللا لوسر هيف لاق مث عماف هك ٍميَلَس مأ هْيَلَع تَرَصَعَو

 م ا مث اوُعِبَش ىتح اوُلَكَأف < م َنْذَأَف «ةَرْشَعِل نڏئا» :لاق 03 لوح نُ

 نڏئا» :لاق مث ءاوجّرخ مث ءاوعبش ىتح اوكا مهل نداق «ةَرشَعِل نڏئا» : لاق

 َنْذَأَف «ةرشعل ْنَّدئا» :لاق م ءاوجّرخ مث ءاوعبَش ىح اوُلَكَأف مهل ْنِذأف (ةَرْشَعِل

 EE N بلك لكلا لقا تحلل
 . هيلع

 هيا ةرشع جرو © ةرشَع لخدي لاز امف :ةياور ينو
 اهنم الكا ْنيِج اًهّلثِب يه اذإف اَهَأّيَه مث ٌعِبَش ىتح ٌلكَأَف لإ

 لکا نيام كلذ لف ىتح ٌةَرْشَع ةرشَع اوُلَكأَف : ةياور يفو

 .ًارؤُس اوُكَرَتَو .تيبلا لُهَأَو َكِلَذ دعب ةي ّيبنلا
 مهناَريج اوُعْلَب ام اوُلَضفَأ مث د :ةياور يفو

 عم ًاسِلَج هدو امو كو هللا لوسر َتْنِج : لاق ٍسنأ نع :ةياور يفو

 لوسر َبَضَع مل : : ٍهباَحصَأ ,ضعَبِل تلقف َةَياَصِعِب ُهَنْطَب ٌبَصَع دقو «هباحصأ

 مع م مد عم
 ميس مآ جوز وهو «ةحلط م يبأ ىلإ تلف , عوجلا ّنِم راف ؟هنطب ةي هللا

 يباب ُهَنظَب َبَصَع و هللا لوسر تيأر دق فاتبأ اي : ٌتلقف ءناحلم تنب

 :لاقف يّمَأ ىلع ةَحلَط وأ لخدف . عوجلا َنِم :ًاولاقف ءادباحضأ نفعت تلأَسف

 هللا لوسر انَءاَج ْنِإف َتارَمَتَو زبخ نم رس يِدْنِع معن ˆ“ تلاق ۽ يش نم لَه

 .ثيدحلا َماَمت رکذو «مهنع لق هعم رخآ َءاج نإو هانعَبْشَأ هدحو دلي

 داصتقالاو فافعلاو ةعانقلا باب هال

 ةرورض ريغ نم لاؤسلا مدو قافنإلاو ةشيعملا يف

 + :دوه «اَهُقْرِر هللا ىلع الإ ضْرآلا يف ِةّباَد ْنِم امو : ىلاعت هللا لاق
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 يف ير َنوُعيَطَتْسَي ال هللا ليس يف اوُرِصخَأ َنيذْلا ٍءاَرقمللِ) : ىلاعت لاقو

 سانا واسي ال مُهاَمِب مُهفرعَت فَلا نب ءاينغأ ُلِاَجا ْمُهبَسحَي ضْرألا

 اوُرتقَي ملو اوفر مَ او اًذِإ َنيِذّلاَوط : ىلاعت لاقو ۲۷۳ :ةرقبلا 4افاحلإ

 الإ ٌسنإلاَو نجلا تلخ امو : یلاعت لاقو ٩۷ :ناقرفلا «ًاماوَق كلذ نیب ناكو

 . ه۷ ء٩٠ : تايراذلا (ٍنوميطي ْنَأ دير امو ٍقزِر نم مهنم را ام .ٍنودبعَيل

 : مدفن مل اًممو «نيفباَسلا نيبابلا يف اًهُمَظعُم َمَّدَقَتَف :ٌتيداحألا امأو

 ٍةَرثك ْنَع ىنغلا سيل» : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةَريَرُه يبأ نع _ ۴

 .هيلع ٌقفتم « سفنلا ىنِغ ىنغلا ْنِكللَو ء ضرَعلا

 .ُلاَملا وُه :ءارلاو نيعلا حتفب «ضَرَعلا»

 دق» :لاق ويي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو - ۳

 .ملسم هاور «هاتآ امب هللا ُهَعَْقَو افاق قزرو ملأ ْنَم حلفا

 لي هللا لوسر ٌتْلَأَس :لاق هنع هللا يضر ماج نب ميكحح نعو - 4
 اذنه نإ '«ميكَح ايو :لاق مث «يناطعأف ُهنلأَس مث  يناطعأَف هتلاس مث « يناطعأف
 ٍفارشإب هذخأ نمو as سفت واحسب هذحأ نمف يلح رضخ لاملا

 ٍدَيلا نِم ريخ اَيلعلا ُديلاو ءْعَمْسي ب الو لأب يدا ناك ويف ُهَل رابي ْمْل سفن

 ادا ًازرأ ال قلاب كعب يذّلاو هللا لوسراي :تلقف ميكَح لاق «ىلفسلا

 ٌةَيَطعُيِل ًاميكح وُعُدَي هنع هللا يضر ركب وُبَأ َناَكَف .اًيندلا قرافَأ ىَتَ ًائيش دعب

 .ُهلَبمَي نأ یبا ٠ يطع ُماَعَد هنع هللا يضر رمح نإ م .اثيش هلم لبي نأ ىبأيف

 يذلا ُهَفَح هيلع ضرغأ ينأ ٍميكخ ىلع مدهش ءنيملسملا رشعم اي :لاقف

 سانلا ْنِم ًادحأ ٌميكَح أزري ملف .ةّذخأي نأ ىبأيف ٍءيفلا اذه يف هل هللا ُهَمَسَ

 . هيلع ٌقفتم . َيفوُت ىَتَح كي يلا دعب

 :ٍءْررلا لصأو ءائيش ٍدحأ نم ذخأي مل : يأ قزمه مث ,ياز مث ِءارب «أزري»
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 اَهُعَلطَت : « سمّنلا ٌفاَرْشِإَوو .ُهنن ٍلمخالاب ًائيش ًادَحأ ضقت مل : يأ ءُناَصقثلا

 عّمطلاو ءٍييّشلا ىلإ فارشإلا مدع يه : « سلا راشو .ءيشلاب اًهَعَمطو

 .هّرشلاو هب ةالابملاو هيف

 ْعَم نجوا :لاق هنع هللا يضر ٌيرَعشألا ىسوم يبأ نع َةَدرُب يبأ نعو -

 انُمادقأ تَبِقتَف همن ٌريِعَب اَننيب رفت تس نحنو َقاَّرَغ يف ي هللا

 وا تف «ٌقّرْجلا انِلُجْرَأ قلع اعلا اف ,يرافظأ ٌتْطَقَسو «يِمدق َتَبِقنَو

 ونبأ كدحن :ةقرُب وبأ لاق قرِخلا نم اَنلجرَأ ىلع ٌبصْعَن انك امل عاقّرلا ت تاد

 هناك :لاق !ُهَرْكْذَأ نأ ُمنْصأ تنك ام :َلاَقو كلذ رك م «ثيِدحلا اذهب ىس

aT 

 ٍةمجعملا ٍنيغلا ناكسإو قوف ٍةانثملا ءاتلا حتفب - فت ورنا قغ ا
 «ُهَمّسَقف يبس وأ , لامي يأ هي هللا لور نأ ءهنع هللا يضر - ماللا رسكو

 یا مث هللا دمحف ءاوُبتَع كرت َنيِذَّلا نأ ُهْعْلْ الاجر كرو لا ىطغأف

 حد يِذَّلاَو ءلَجّرلا حو لجرلا يليغأل ينإ لاَ كن اسار : لاق م هيلع

 ْنِم ْمِهبوُلُق يف ىَرَأ امل ًاماوُقأ يطغأ امْنإ | يكل , يغأ يلا نم ّيلإ بح
 ءريخلاو خلا ني مهبول يف للا َلَمَج ام ىلإ ًاماوفأ لكأو علها ٍعْرجلا
 لور ٍةَمِلَكِب يل نأ بجا ام هللاوق :َبِلْغَت نب ورمع لاق بلغت نب وُرْهَع هب

 يراخبلا هاور مّعْنلا رمح هل هللا

 ° دشا وه

 ففعتسي نمو ا E للا

 . هيلع ٌقفتم «هللا هغي نغتسي نمو هللا ةف

 نو



 هَل جرحت اعيش ْمُكْنِم ٌدَحَأ يناسب ال هللاوف .ةلأسملا يف اوُمِجْلُت الد : هب

 . ملسم اور .«ُةَبيطْعَأ اميف هل َكَراَبيَف «ةراك هَل انأَو اعيش ىنم هلام

 انك :لاق هنع هللا يضر ّيَِجْشألا كلام نب فوَع نمحرلا دبع يبأ نعو 8

 فك هللا َلوُسَر نوعيات الآ» :َلاَقَف َةَعْبَس وأ ةينامث وأ ًةَعَسَي هلي هللا ٍلوُسَر َدْنِع
 َنوُعياَبت الأ :لاق ّمُث .هللا َلوُسر اي َكاَْعياَب ْدَق : انف قبب ِدْهَع يئيدح انکو

 :لاق ؟َكُعياَبن ْمالَمَف ءهللا َلوُسَر اي َكانعَاب ْدَق :انلُقو انيِدْيأ انَطَسَبَف «هللا َلوُسَ

 ةملك رسو هاوُعيِطْنَو سْمْحلا ِتاَوَلّصلاو يَ هب اوُكِرْشُت الو هللا اوُدْبْمَت نأ ىلع»
 0 2و 2

 ْمِهِدَحَأ طوس طفي رفنلا َكِئلوُأ ضْعَب تير ذل «تْيَش َساّنلا اوُنَأْسَت الو : ةيِفَح
 . ملسم هاور .هايا واب ادا لا امن

 ٌةَلأسَملا ُلاَّرَت الو :لاق هل يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو -

 E الور و كر سلا ل ا

 . ةعطقلا :ةلمهملا نيعلابو ,يازلا ٍناكسإو ميملا مضب َةَعْرُملا»

 م قر كك مبا مكمل نه 55 ا

 نع ففعتلاو ةقدصلا ركذو ءٍربنملا ىلع وهو لاق اي هللا لوسر نأ ةهنعو - ۳١

 «ةّلِئاَسلا يه ىلفسلاو ةقفنملا يه اًيلعلا ديلاو ديلا نم ريح اًيْلعلا دّيلا» : :ةلأسُملا

 َلَأَس ْنَم» : لک هللا لوّسر لاق :لاق هنع ُهللا يضر ةريره يبأ نعو _ ٣۲
 ه تبوس مع # مرقم تت وري هور همم مت كما ن

 . ملسم هاور «رثكتسيل وأ لفتسيلف ءارمج لأسي امنإف ارثكت س

 هيلع هللا ٍىْلَص هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نب َةَرُمَس نعو

 ًاناطلس لجّرلا لاسي نأ لإ ءةّهجو لجرلا اهب ذكي ذك ةلأسملا ّنإد

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ُهاور «ُهْنِ دب ال رْمآأ يف ؤأ

 :هوحبو شدخلا دلار

 ةتباصأ نم» : لي هللا ٌلوُسَر لاق :لاق هنع كلا يضر دوعسم نبأ نعو _ 4

 و١



 ,لجاع يقزرب ُهَل هللا كوي .هللاب اهر ْنَمَو قاف دس ْمَل ساناپ اه قا
 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ءدوادوبأ هاور « لجا وأ

 عرس يأ : نيشلا رسكب «كشوُي»

 ال نأ | يل لفت نم» : ل اال ا 0

 . حيحص ا دواد وبأ هاور

 ةَلاَمَح ٌتلْمَحت :لاق هنغ هللا يضر ٍقِراَحُملا نب ةَصييَق رش يبأ نعو -

 «اهب كل َرمأَتف ٌةَقَدَّصلا انتا ىتح ْمِقَأ١ :لاقف ءاهيف ُهَلأْسَأ جي هللا لوني تيتا

 ةلامَح لمحت ْلُجَر : ةنالث يحال لإ لجت آل ةلآسنلا نإ صيف اي : لاق م

 هلام ٌتَحاَتجلا ٌةَحِئاَج هتباصأ لجرو . كمي م ءاَهيبصُي تح أسما ُهل ا تلف

 جرو لضبط نم دادس لاق زأ شيع ْنِم ًماوق ٌبيصُي ىتح ةلأسَملا هل هل ْتْلَحَف

 ةَقاَف ًانالف ٌتَياَصَأ ُدََل :هموق نم ىجحلا يوُذ ْنِم هالن لوي ىتخ قاف ةتباصأ

 امف . شيع ْنِم ًادادس : لاق وأ «,شیع نم اماوق َبيِصُي ىتح لاسملا هل تل

 . ملسم ةاور «أتحس اَهُبِحاَص اهلكأي ءَتْحُس صيف اي ِةَلأسَملا ّنِم ٌنُاوِس

 ٌناسنإ لصيف «نيقيرف نيب ُهْوحْنو ُلاَتِق ْمَقَي نأ :ءاحلا حعفب ةَلاَمَحلا»

 لام ُبيِصت ٌةَفآلا «ٌةَحْئاجلا»و .هسفن ىلع ُهُمِرتْلَو ُهَلَمَحَتَي لام ىلع مهب
 لام ْنِم ٍناسنإلا ٌرْمَأ هب ُموقي اَمَوُه :اهحتفو فاقلا رسكب «ماَوِقلا»و .ناسنإلا

 :«ةقافلا»و ءديفكُيو زوعملا ةججاح نسي ام :نيسلا رسكب «دادّسلا»و .هوحنو

 1 .ٌلقعلا «ىجبحلا» و 0

 ٌنيِكسِملا َسْيَل» :لاق ةي هللا لوُسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 51

 نکو ءِناتَرْمَتلاو ٌةَرَمْتلاَو ءْناَمْمَقّللاو ُهَمْقّللا - ماسلا نع فوط

 ُموَقَي الو فْيَلَع َقّدَصَتيف هَل نطفي الو ءهيِبْعُي ىنغ ُدِجَي آل يِذَّلا َنبِكْسِملا

 و1١



 ةلأسم ريغ نم ذخألا زاوُج باب - 8

 هيلإ عّلطت الو

 َرَمُ نع مَع نب هللا دبع ويبأ ْنَع رم نب هللا دبع نب .ملاس ّنَع -۸
 وُ ْنْم هطعأ :ٌلوُقَأَ ءءاطَعلا ينيب ة5 هللا لوسر ناك :لاق مهنع هللا 55

 ٍفِرْشُم ريع َتنأَو ٌءْيَش ,لاملا اذنه نم كاج اذإ هذخ» :لاقف ينم هيلإ ٌرَقْفَأ

 الف ءال امو ءب ْقَّدَصَت َتْنِش نإو هلک تعش نإ ةلومتت هدف « لْئاَس الو

 .ةَيِطأ ائيَش دري الو ءاي ًأدحأ ُلأسَي ال هللا ُدبَع ناك : : ٌملاَس لاق هَكَسْقَت هغ

 . هيلع ٌقفتم

 .هّيَلإ ملم : يأ : ةمجعملا نيشلاب «فرشم»

 هدي لمع نم لكألا ىلع ٌثحلا باب 8
 ءاطعالل ضرعتلاو لاؤسلا نع هب ففعتلاو

 نم اواو ضْرألا يف اوٌرِشَلاَف ُهالَّصلا ِتّيِضت اإ : ىلاعت هللا لاق

 ٠١. :ةعمجلا «هللا لْضَف

 هللا َكْويَسَر لاق“ :لاق هنع هللا يِضَر ماوعلا نب ا ۳۹

ETل نحل ي 2  

 . يراخبلا ءاور نوم

 َبِطَمْحَي نآل» :48 هللا لوسر لاق :ّلاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو - ٠

 «هرهظ ىلَع ةَمْرُح مُكُدَحَأ
N E 

 . هيلع

 ٍلَمَع نم الإ لأي ال ُمالَّسلا هيلع ُهُواَ ناك» :لاق كي ّيبنلا نع هنعو - ه١
 يراخبلا هاور «ِوِدي

 نفي



 هاور راجين مالسلا هيلع اًيِرَكز ناك» :لاق ةه هللا لوسر نأ هنعو -5

0 
 لکا ام» :لاق ب يبنلا نع «هنع هللا يضر َبِركيِدْعُم نب مادقيلا نعو - ٤

 لكأَي ناك كي َدْواَد هللا يبن نإ ولي 0

 يراخبلا هاور «هِدي لمع نِم

 ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب - 5

E 

 ريخ نم او امو هللا وجو هاتي الإ نوع 3 رت ہو مكين مخ نب اوت نو

 ريخ ْنِم اوقفنت امو : ىلاعت لاقو ۲۷۲ :ةرقبلا «َنوُمَلْظت ال ْمَتََْو ْمُكَيلِإ فو
 . ۲۷۳ : ةرقبلا « < لهب هللا نإ

 يف الإ َدَسَح ال» :لاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ِنَعو - 044
 هللا هاتآ لَجَرَو ءٌّقَحلا يف هيكل ىلع هطْلَسَف لا اللا هانا: لر : نيتتثا

 . هيلع فتم هاهُمْلعُيو اهب يِضقْيَوُهَف همك

 .نيتاصخلا نيَئاَه ىّدحإ ىلع لإ ٌدَحَأ طبي ال نأ ىِغَبْنُي : هانعم

 «؟ولاَم نم هيلإ ّبَحَأ ِهْئِراَو ُلاَم مُكَيَأ» : لڳ هللا ٌلوسر لاق :َلاق هنعو ه8

 ْمَدَق ام هلام نإف» :لاق .هيلإ ُبَحَأ هلام الإ ٌدَحَأ ام ام هللا َلوِسَر اي :اولاق

 . يراخبلا هاور هٌرأ ام هثراَو َلاَمَو

 َراَنلا اوُقَتا» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر متاح نب ٌيِدع نحو -

 . هيلع ٌقفتم «ةَرمت ٌقِشِب ولو

 :َلاقف طق اعيش كل هللا ُلوسر لس ام :لاق هنع هللا يضر رباج نعو - ۷
 . هيلع ٌقفتم .ال

 لفت



 موي نم ام : غلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو -ه ۸

 افلح اقف ٍطعأ ّمُهَّللا :امُمُدَحَأ لوقف الزب نام الإ هيف ُدابِلا ٌحِبصُب

 . هيلع ٌنفتم أل ًاكِسْمُم طعأ ٌمُهّللا :ٌرخآلا لوقيو

 ْنَقْنُي مآ نيا اي قفنا : ىلاعت هللا لاق» :لاق 4 هللا لوسر نأ هنعو -

 هيلع ٌقفتم «كْيَلَع

 لوسر َلَأَس ًالُجَر نأ امُهنع هللا يضر صاقعلا نب ورُمَع نب هللا دبع نعو ه٠
 تفرع ْنَم ىلع ماسلا أَرْقَتَو َماَعَطلا ميطت» :لاق ؟رْيَخ مالسإلا يأ :ِلك هللا
 مها

 ام زْنَعلا ٌةَحِنَم اًمالعأ َةَلصَخ َنوعَبْرَأ» : الي هللا لوسر لاق :لاق هنعو - ١
 ىلاعت هللا Î لإ امدوغوَم َقيِدضَتَو اًهباَو ا اهم لمح لع لماع نم

 ٍةَرثك نايب باب يف ثيدحلا اذله نايب قبس دقو . يراخبلا هاور ةْنَجلا اهب
 .ريخلا قرط

 هللا لرز لاف : لاق هنع هللا يضر َنالَجَع نب يڌص اا يبأ نعو -

 كل ا شت نأو كل ريح َلضفلا لذ نأ َكْنِإ مد نبا ايو : ا

 ىَلْفُسلا ديلا ّنِم ٌرْيَخ اًيلُعلا ُديلاو ءُلوُعَت ْنَمب أدباَو « فاك ىلع مالت الو
 . ملسم هاور

 .مالشإلا ىلع هي هللا لوسر ليس ام N يضر ٍسنأ نعو مه

 يوق ىلإ ْعَجّرَف < ِنيْلَبَج نيب امنغ , امتع هاطعأف بر هَءاَج دلو ءهاطغأ لإ اعيش

 ناك ْنِإَو رقفلا ىَنْحَي ال ْنَم َءاطَع يِطْمُي ًادْمَحُم نإ ولسا موق اَي :لاَقف

 هيلإ ٌبَحأ مالْسإلا نوي ىح أري لإ ُتِل ام الا لإ ديرب ات 0

 :تلقف ءامسق هي هللا لوسر ّمَسَق :لاق هنع هللا يضر ٌرَمُع نعو - 4

 ينولأسُي نأ ينور مهنإ» :لاق ؟مهنم هب ّقَحَأ اوناک ِءالرنه ريل هللا لۆس اي

1۷۵ 
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 #2 2مم

 5 ملسم هاور « لجابپ ُتسَلَو «ينولخبي وأ « شحْفْلاب

 لب يلا عم ريس وه امنيب : لاق هنأ هنع هللا يضر مجطم نب ِريبج نعو _ همه

 تقليخَف ءٍوَرُمَس ىلإ ُءوُرَطْضا ىتَح نواب ُباَرألا ُهَقِلَعَف ِنْيَتُح نب ُهَفعَم
 ٍاَضِعلا هِذنه ُدَدََع يل َناَك ْوَلُق «يئادر ينوطغأ» :لاقف دي لا فو ادر
 هاور «ًاناَبَج الو ًاباَذَك الو ًاليِخَب ينوُدجَت ال مث ْمُكَنيَب ُهَثْمَسَقَل ءامعَت

 . يراخبلا
  5 7 aم سا شع عد هلع 3 ۳ صر“

 هل رجش : «هاضعلا» و . ةرجس :«ةرمسلا» و و لاح ی

 هللا ُهَعْفَر الإ هلل ٌدَحَأ ْعَضاَوَت امو ءَأَرِع الإ وْفَعب ًادْبَع هللا َداَّز امو لام ْنِم

 . ملسم هاور «لجو زع

 هللا لوسر ٌممس هنأ هنع هللا ىضر ٌيرامنألا دعس نب رمع ةشبك ىبأ نعو - 00۷

 نِم ٍدِبَع لام صقن اَم :ُهوظْفْحاَف ًائيِدَح مكئَّدَحَأو نِهيَلَع ميقا ةا :ُلوُقَي 8

 َباَب ٌدْبَع حف الو ءاز هللا هذا الإ اَهْيَلَع َرْبَص َةَمِلْظَم ٌدِبَع مِلظ الو ءَةَقَدَص

 ُهوظْفْحاَف ًائيدح مُكُنّدَحَأَو .اَهْوَحَن ٌةَمِلَك وأ ف باب ِهيَلَع هللا حّ الإ لأسم
 :رفن ةَعبْرأل اَيْنُدلا اَمْنِإ :لاق

 هلل ُمَلْعَيَو ُهمِحَر هيف ُلِصَيَو بر هيف يقتي رهه ءاملِعَو الام هللا هفرَر دبع
 .لِزاَنَملا لضفأب اًذنهف ءًأقَح هيف

 هلل ْمَلْعَيَو ءُهَمِحَر هيف قداَص وهف الام ُهَفُررَي ملو ءامْلِع هللا ُهَْزَر ِدَبَعَو
 .لِزاَنَملا لضفأب اًذنهَف اقح هيف

 يل نأ ول :ُلوُقَي يلا قِداَص وهف ءّالاَم ُهَفُرْرَي ْمَلَو امل هللا ُهَقَزَر دْمَعَو
Ro 

 رس امهر جاف هبي وهف .نالف لمعي تلمح لام

 نشأ



 ال ملع ريب هلام يف طبخي وهف امْلِع ُهُفُرْرَي ْمْلَو ءآلاَم هللا قرر ٍدبَعَو
 . ,لزانملا ِثّبْحُأِب اًذهف َاَمَح هيف هلل ٌمَلعَي الو ُهَمِحَر هيف لص الو بر هيف يقتي

 هيف تْلِمَعَل ًالاَم يل َّنَأ ول :ُلوُقَي وهف ءامْلع الو الام هللا ُهَقْرْرَي ْمَل ِدْبَعَو

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور (ٌءاوس امُهرزوف ‹هتین وهف ءٍنالف لمعي

 يِتَب امد : هي + يبنلا لاقف داش اوُحْبَد م مهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۸

 هاور ءاَهِنتك ريع اهلك َيِقَب» :لاق ءاَهْقََك الإ اهني يقب ام :تلاق «؟اهنم

 . حيحص ثيدح :لاقو يذمرتلا

 . .اًهفتَك الإ ةَرخألا ىف اَنَل ُتّيِقَب : لاقف اًهْفِبك الإ اهب اوُقَّدَصَت : هانعمو

 لوسر يل لاق :تلاق امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ِتنب ءامسأ نعو _ 8
 . «ِكِيْلَع یکویف يكوت ال» : هِي هللا

 هللا يصخيف يِصْخت الو «يجضنا وأ «يجفنا وأ يقفنأ» :ةياور يفو

 .هيلع ٌقفتم هيلع هللا يِعوُيَف يوت الو ِكِيََع

 .«يجضنا» :كلذكو «ىقفنأ» ىنعمب وهو : ةلمهملا ٍءاحلاب «ىجفناد َو

 لّ :لوقب و هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٠

 ىلإ اهي نب ييي ن ناتج اَمِهلَع يلج لم «يفنملاو ليخبلا

 يِهَحَت ىتح هِدلج ىلع تَرَ وأ يُتْعَبَس الإ قف الف عقفنملا مف ءاَمِهيِقاَرت

 ٍةَقَلَح لك ْتَفِزَل لإ ئيش َنُِْي نأ ُديِرُي الف A ا ناب

TS 

 و

 رج يخ تاو م قلنا ا لا نأ اأ «رّدلا هةنجلا» و

 نفي



 . هتارطخو هيشُم رثأو هيلج ر يِفَحَتو ةَءاَرَو

 بسك نم ّةرمت لّذَعب قد نما : هو هللا لوسر لاق :لاق هنعو 205

 امك اجال ار ب 3 هِنيمَيب اَهْلبعَي هللا نإ بطلا الإ هللا لبي الو بط

 . ديل ا كلش ل

 ءافلا رسكب : اضيأ لاقيو ىواولا ديدشتو ماللا مضو ءافلا حتفب ولعل

 .رهملا وهو :واولا فيفختو ماللا ناكسإو

 َمِمَسف ضرألا نم ٍةالْمِب يشمَي لْجَر اَمَنْيَب :لاق كي يبنلا نع هنعو _ ۲

 يف هءام ٌْغَرْفَأَف ٌباَحَّسلا كلذ ىّحْنَتَف ءِنالف َةَفيِدَح قسا :ةَباَحَس يف اتوص
 اذإف املا عبتتق هلك ءاملا كلذ َتَبَعوتْسا دق جارشلا كلت نم ٌةَجّرَش اذإف ءٍوّرَح

 ؟َكْمْسا ام هللا َدْبَعاَي :هل لاقف ءِهَتاَحُسِمِب َءاملا لوحي ِهيقيِدَح يف نا لر

 کھ :هل لاقف ةَباَحّسلا يف يس يدا مشال نا : لاق

 00 0 اذه يذلا ٍباَحّسلا 0 ر تعمس ا :لاقف يسا

 کک هلت اهيف دراو امل ا a 5 قدمنا هب

 ةمجعملا نيشلا حتفب ٌةَجرشلاو» .ءاَدوَس ةَراَجِح ُةَسْيْلَملا ضرألا «ةّرحلا»

 . ِءاملا ليسَم يه : ميجلابو ِءارلا ناكسإو

e 

 ىلاعت 1 ١١ مل : : ليللا ا اذإ هلام 57 .ىَّرسعلل

 مك ا كيلوأت ن مشا

 . قباسلا بابلا يف اهنم ةلمج تمدقتف ثيداحألا امأو

 ملظلا نإف « ملظلا اوقتا : لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نعو - ۳ 2 2 م رو م 9 58 - 2 8
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 ل ل تر باس

 ةاساوملاو راثيإلا تاب - ۲

 :رشحلا 4ةَصاّصخ مهب ناك ولو ْمِهِسْفْنَأ ىلع َنوٌرْئْؤُيوط : ىلاعت هللا لاق

 ۸ :رهدلا «ًاريِسأو ًاميتيَو ًانيكسم هح ىلع َماَعَطلا َنوُمِعْطُيوط : ىلاعت لاقو ٩
 .ِتاَيآلا رخآ ىلإ

 ين :لاقف و ّيبنلا ىلإ ُلُجَر َءاَج :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نعو - 4

 لإ يدنِع ام قلاب كب يذّلاو :تلاقف هئاسن ضع ىلإ َلَسرَأَف ( دوهجم

 ال :َكِلَذ لن هلك نلف ىح كلذ َلْئِم تلا ا مث مام

 «؟َةَليَللا اذنه ٌفيِضُي نم» ةا يبنلا لاقف .ُهاَم الإ ين ام قحا كب يذلا

 : هتأرمإل لاف ءهلْحَر ىلإ هب َقّلَطْناَف هللا لور اي انَأ :ٍراَصْنألا نم ّلُجَر لاقف

 . ل هللا لوسر فيض يمركأ

 :لاق . ينايبص َتوُق ل ءال :ُتَلاَقَف ؟ءيش ٍكَدنِع له ارم اوز يفو
 ءجارسلا يئفطأف انْفيِض لخد اذإو «مهیمونف تاشلا اوُداَرَأ اذإو ۽ يشب هيلع

 يبا ىلع ادع .حبصأ امف ؛ِنييواط اتابو ٌفْيضلا لكأو اوُدَعَقَف «لكأت نأ هيرأو

 .هيلع ٌقفتم هللا اًمُكَفَيَضب اَمُكِعِِنَص نم هللا ٌبِجَع دّقَل» :لاقف : لكي

 ٍةالثلا ُماَعَطو ِةَمالُتلا يفاك نيالا ُماَعَط» :ِهل هللا لوسر لاق :َلاَق هنعو 6

 . هيلع ٌقفتم «ةعبرألا يفاك

 ماَعط» : لاق يي يبنلا نع «هنع هللا يضر رباج نع. ملسمل وب باور يفو

 يفكي ٍةَعَبرألا ُماَعَطو «ةَعَبرألا يفكي نين نيالا ماعطو «نينثالا ينكُي دجاولا

 اللا
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 ٌعُم ٍرْفَس يف نحن اَمنيب :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديِعَس يبأ نعو -

 َلاَقَف ًالاَمِشَو ًاديِمي ُهَّرصَب ٌفرصَي َلْعَجَف هَل ِةَلِحاَر ىلع لُجَر ءاج ذإ هل ّيِبلا

 ْنَمَو هَل رْهظ ال ْنَم ىلع هب دْعَيلف رهظ لضف ُهَعَم ناک ْنَم» : چ هللا لوسر

 َرَكَذ ام لاَملا ٍفانْصَأ نِ َرَكَذَف هَل دار ال نم ىلع هپ ميلف وار نم لش هَل ناک

 . ملسم هاور « لضق يف انِم دحل ٌنَحال هنأ انيأَر ىٌح

 هلك هللا لوسر ىلإ تَءاَج َةأَرما َّنَأ هنع هللا يضر ٍدعس نب لهَس نعو - ۷
 ًاجاَتحُم هلك يلا اَمْذَحَأَف اهو يدي اهنج :تلاقف وسم ودر
 معن : :لاَقف TE اهيا :ٌنالف لاقف «هرارإل 5 انيلإ جرخف ءاهيلإ

 هَل لاقق :هْيَلإ اهب لسرأ من ءاهاوطق ْعَجَر من ٠ ِسلجَملا يف لي ّيِبنلا َسْلَجَ

 هلا لاس مث ءاهّيلإ ًاجاَتْحُم لي يلا اًهَسِبَل !َتنَسحَأ ام : ُمْوَقلا

 :ٌلَِهَس لاق . ىِنَفَك َنوُكَتِل ةتلأس اَمْنِإ ءاَهَسَبلإل ُهَتْلَأَس ام هللاو ىنإ :َلاَقَق الاس

 ۰ ك

 نييرعشألا َّنإ» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو -

 وح ناك ام اوُعْمَج ةنيدملاب مهلاّيِع ماَعَط لق وأ ٍقرْعْلا ىف ا

 فتم «مُهنم اَنَأَو ينم مهَف ةيوسلاب ٍدِجاَو ٍءاَنِإ يف مُهْنْيَب ُهوُمَسَقا مث ا بو
 ل

 . َعاَرفلا براق وأ ا مهار ْغَرف : : «ناوُلَمرَأ»

 ةرخالا رومأ ىف سفانتلا باب "1
 هب كربتي امم راثكتسالاو
 سا سر ت سا

 ۲١. :نيففطملا «َنوُسِفاََتملا_سّفاتيلف كلذ يفْو» : ىلاعت هللا لاق
 «بارشپ يأ 8 هللا ٌلوسر نأ هنع هللا يضر ٍدعس نب ,لهس نعو

 نأ يل ُنْدأَتَأ» : العلل لاقف «خاّيشألا هراس ْنَعَو الغ نمي نَعو نم برش

 ادَحأ كني يبيصتب ُرثوُأ ال هللا َلوُسر اي ِهللاَو ال :ٌمالْعلا لاف :؟ءالّؤنه يغ
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 يضر سابع نبا وه مالغلا اذنهو ءهَعضَو :ّيأ ءقوف ةانثملا ِءاتلاب لَن

 .امهنع هللا

 هيلع ٌبوُيَأ اني :َلاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 5

 هيو يف يثحي بويا لْعَجف ءٍبَهَذ نِ دارج ٍهِيَلَع رخف .ًاناّيرُع ليتي مالسلا
 َكِتْرِعَو ىلَب :لاق !؟ىَّرَت مَع َكّسْيْعَأ نك ملأ بوي اي : َّلَجَو رع هَر ُهاَداَنق

 . يراخبلا هاور «كِتكَرَب نَع ىنِغ ال نكللَو

 ركاشلا ينغلا لضف باب - 4
 اهب رومأملا ههوجو يف هفرصو ههجو نم لاملا ذخأ نم وهو

 ةرسيئسف * ىتسحلاب َقَّدَصَو # نَقَئاَو ىطغأ ْنَم اًمأَفظ : ىلاعت هللا لاق

 هلام ىتْؤُي يذلا * ىقثألا اهُُمَجيَسَوظ :ىلاعت لاقو 7 -ه :ليللا ىر
 َقوَسْلَو © ىلغألا وبر وجو افلا الإ » ىَرجُ ةع نِ مدن حل اَمَو * ىَكَرََ
 نإو يه اًمِعِنَف ٍتاَفَدَّصلا اوُدِبَت نإ : ىلاعت لاقو 7١ - 17 :ليللا «ىَضْرَي

 َنوُلمْعتامب لاو مكس نم منع رقوم ريح وهف ءارقفلا اموتؤو اه وُفْخَت
 امو نوُبجت امم اوقفت ىتح ٌربلا اولانت نلإ» : ىلاعت لاقو ۲۷١ :ةرقبلا ريبخ
 يف ٍقافنإلا لضف يف تايآلاو ٩۲ :نارمع لآ «ُميِلَع هپ هللا ن ٍءيش نم اوقفت

 . ٌةَمولَعَم ةريثك تاعاطلا

 ٠ :ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع نعو - ١
 لجرو ءَّقَحلا يف ِهِتْكلَم ىلع ُهَطْلَسَف الام هللا ُهاتآ ُلْجر :نيتنثا يف الإ دّسَح

 .ًابيرق هحرش مدقتو هيلع ٌقفتم اَهُمّلَعُيو اهب يِضق وهف ٌةَمُكِح هللا هانآ

 يف الإ دَسَح الو :لاق ل4 يبنلا ا يضر ركع لا ينير ا

 هللا ةأتا لجرو ,راهثلا ًءاناو ليلا ءان هب ؛ ُموقُي وهف نارا هللا هاتآ 0 : نيتنثأ
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 ٠ هيلع ٌقفتم «راهنلا ءانآو لْيّللا ءانآ همني وهف الام

 , ٌتاَعاَّسلا : «ةانآلا»

 لب هللا لوسر اًوَتَأ نيرجاهملا ارق َّنأ هنع هللا يضر ةريرش يآ نعو ۷

 اذ اًمو» :لاقف «  ميقملا ميعنلاو ءىلْعلا ِتاجَرّدلاب رولا لها بهذ :اول راقت

 ؛قدَصَتت الو َنوُقَدَصعيو ءموصن امك نوموصيو يص امك َنوُلَصُي :

 انيق مكلفا القأو : ةف هللا وا يعن و َنوُقِيَعَيَو

 مُكنب لصف ٌدَحَأ نوي الو ا مق ْنم هب نوگردت
 EE ءهللا لوسر اي ىب : اولاق «؟متعنص م ام لشي علص نما

 ىلإ َنيِرِجاَهُملا ُءاَرَقف جر «ةّرَم َنيثالّثو ًاثالث ٍةالَص لك رب نر كوب نودنحتو

 َلاقَف ؟ُهَلْثم اولَعَفَف ءاَنلَعَف مب ,لاومألا له انناَوحِإ ميس : اوُلاَمَف ل هللا لوسر

 : هلك هللا لوسر

 .ملسم ةياور ظفل اذهو « هيلع ٌقفتم اسي نم هيتري هللا لصف َكِلذ»
 . ملعأ هللاو ءةريثكلا ُلاومألا : هُروُتُدلا»

 لالا يضر كربلا وحل

 ةمايقلا م موي مُكروُجأ َنوُفَوت اَمْنِإَو تثوملا ةقث ٌةَقِئاَذ سفن لکو : : ىلاعت هللا لاق

 لآ رور ماتم لإ اّينُدلا َةاّيَحلا امو َراَق دقق َةئَجلا لخدأو راثلا نع َحْزَحُر نمف

 سفن يردت امو ًادغ بسك اذام سفن يړدت امو# :ىلاعت لأقو ۱۸١ :نارمع

 نورتي ال ملجأ َءاَج اًذِإَ» : ىلاعت لاقو "4 :نامقل (توْمَت رضرأ يأ
 مهلت ال اونمآ َنيِْلا اهي اي : ىلاعت لاقو 5١ :لحنلا «نوميقتسَي الو ٌةَعاَس
 * نوُرِساخلا مه كيلو كلذ لفي نمو ءهللا رکذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ

 ىلإ ينترخأ الول ِّسَر َلوقَيَف توما ْمُكَدَحَأ يتأي نأ لبق ْنِم مُكاَنقَرَر امم اوقفنأو

 الج ءاجب اإ اسف هللا َرْخَوُي نلو * َنيَحلاَّصلا َنِم ْنُكأو َقَدُصأَف بيرق لجأ
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 ْمُهَدَحأ اج اَذِإ تح : ىلاعت لاقو ١١ -4 :نوقفانملا «(َنوُلَمَعَن ام ٌريبَخ ُهللاو

 اهلا وه ةَ اإ لَك تكر اميف ًاحلاَص ُلَمعأ يّلَعَل نورا ّبَر لاق ُتْوَملا

 0 : حف اإ © نوب مو ىلإ َحْنرَب مهئارو نمو

 َتْفَح نمو « َنوُحِفملا ْمُه َكيوُأف ةئيزاوم تق نمف * نواس الو موب

 ٌراَتلا مهَهوَجَو حفلت * َنوُدِلاَخ َمَهَج يف مهس اوٌرِيخ ليذا َكِئلوُأَف ُه هنيِزاَوُم

 هلوق ىلإ دوب اهب مف ْمُكيَلَع ىت يتايآ نكت ملأ « َنوُحِلاَك اهيف ْمُهو
 موي ضعإ وأ امو اشيل اولاَق * نين َدَدَع ضرألا يف مَ مك . . # :ىلاعت

 امنا متسَحْفأ « َنوُملعت معك مكن ول البي لإ متبل نإ لاق * نيالا . لأساف

 1١6. 49 :نونمؤملا «نوُعَجرَت ال انيل ْمُكْنَأ ائَبَع مكانقلَخ

 لر امو هللا ركذل ْمُهبوُلق عشخت نأ اون نيل ناي ملأ» : : ىلاعت لاقو

 تسقف دمألا مهيلع لاطف لبق نم ٌباتكلا اوتوأ نيذلاك اوتو الو ٌّقحلا نم

aff 

 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايالاو 15 :ديدحلا نوال هنم ريكو مهبول

 :لاقف يبكنمي هي هللا لوسر ذَا :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 4

TT 
 «حابصلا رظتنت الف «تيَّسمأ اذإ :لوقي امهنع هللا يضر َرْمُْع نبا ناک

 كّتايح نمو كضرمل كِتْحِص نم ذخو َءاَسَملا رظتنت الف ءَتْحَبْمَأ اًذِإَو

 . يراخبلا هاور «كِتوَمل

eمك 5  aو. ه5 £ هَ  

 يصوي ٌءيش هل « ملسم ٍءىرما ٌقح امو :لاق هي هللا لوسر نأ هنعو هاله

 2 5 u و 6 ر ,4a مگ EPR و ل 5

 , هيلع قفتم «هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ | نيتليل تيبي ءهيف
 . يراخبلا ظفل اذنه

 ذنَم هليل يلع ترم ام SS مادمت كارد يفو

 دهر e :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو - ه5
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 ارم ركن كلا ذإ كلذك وه امف لجأ اًذلهَو ناشنإلا

 يراخبلا

 طو اعبر طخ ل يلا طخ :لاق هنع هللا يمر وعما رباع - هال

 نم ٍطَسْولا يف للا اذنه ىلإ راس الط طخو كم اجرام ٍطْسَولا 03

 وا هب اط ااو :ناَسْنإلا اذنه» :َلاَقف طولا يف يذلا هبناج

 نإف «ضاّرغألا راغصلا ططْحلا هذلهو ل جراخ وه يِنْلا اًذلهَو هب طاخأ

 هذلهو . يراخبلا هاور «اذنه ُهْسَهَن اذنه هأطخأ ْنِإَو ءاذنه ُهّضِهَن اذنه ُهأَطْخَأ

 . ةتروص

 لجألا

 لمألا

 ضارعألا

 .لامغألاب اوُرِداب» : لاق لي هللا لوسر نأ نع هللا يضر ةريره يبأ نعو -
 امره وأ ادم اضم .ًايِفطُم ىن وأ ايب ارفف الإ َنوُرِظَمت له ا[
 ىهدأ ٌةعاَّسلاَو ةَعاَسلا وأ رطَتْني بئاغ رشف ءلاَجّدلا يأ ًأزهجُم توم 3 ١ ًادنفم

 028 :لاقو يذمرتلا هاور «! ؟رمأو

 ءتوملا ينعي هِتاّذّللا مذاه ركِذ اوُرثكأ» : ةه هللا لوسر لاق : لاق هنعو _ ۹
 .ٌنسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 ثلث بهذ اذإ لك هللا لور ناك :ةفعاةللا فر كعك نبا نبأ نعوا ه4
 00 اجرا تاج هللا كارلا 0 اهبأاب 0 8 يللا

 لا ا :ُتَلُق «تْیش امو :لاق ا 3 كع
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 ىهف تذز ناف او لاق ؟تظنلاف : : تلق كل ريخ وهف تذز نإف «تئش

 كل ٌلَعَجَأ :ُتْلُق «كل ريح وهف تذز ناف ٌتَئِش تئش ام :لاق ؟نيثلثلاف :ُتْلُق كَل ريخ

 :لاقو يذمرتلا هاور «كبند كل َرْفْغُيو كمه فک ًاذإ» : لاق ؟اَهَلُك يتالص

 . نسح ثيدح

 لاجّرلل روبقلا ةرايز بابحتسا باب - 7
 رئازلا هلوقي امو

 ْنَع مكين تنک» : الع هللا لوس لاف : لاق ,هنع هللا يضر هیر لحم هما

e 

 اهتلْيَل ناك امّلُك يي للا ُلوُسر ناك :تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع نعو - ۸
 راد ْمُكيلَع السلا ل يقبل ىلإ ليلا رجآ نِ جرحي و هللا 09
 ,َنومجال مكب هللا ًَءاش نإ انا قول اد نول ام ْمكاتأو ‹ ٌنيْنِم وم مو

 . ملسم ةاور «دقرْعْلا عقب لهل ٌرفغا 7

 ىلإ اوُجَرَح اذإ مهمل 5 ينا ناك :لاق نع ُهللا يضر ةديرب نعو -

 اَنِإَو َنيِمِلْسُملاَو َنيِنِمْؤُملا ْنِم ٍرايّدلا له ْمُكَيَلَع مالسلا» : مهيا لوق ا

 . ملسم هاور «ةيفاعلا e انآ

 ال هللا فب نوُبقلا له : اب لع مالا : لاقف نب اع لا ب ةنيدملاب

 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور «رألاب ٌنحْنو انهَلَس متنأ ْمكَلو

 توملا ىئمت ةهارك باب -

 نيدلا يف ةنتفلا فوخل هب ساب الو هب لزن رض ببسب
 ْمُكُدَحَأ نمي ال» :لاق لي هللا َلوُسر نأ هنع ُهللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع - وع
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 17 9 oo ور 5 4 نے ورم قا ست م

 هيلع قمتم (بتعتسي هلعلف ام امإو .دادزي هلعلف ءانسحم امإ توملا

 يراخبلا ظفل الهو

 :لاق لَو هللا لوّسر نع هنع هللا يضر رره يبأ نع ملسمل ةياور يفو هم هما
 ٌعطقنا تام اذإ ُهَّنِإ ُهَيَبَي نأ لبق ْنِم وپ عذب الو توما مكدَحَأ نمي الد

 .«أريخ الإ ُهُرُمُع َنِمْوُملا ُديِزَي ال ُهْنِإَو لمع

 مكدخأ نيمي ال : راب هللا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نو

 ةانيكلا ِتناك ام ينيخأ مُلا : لقي لقيلف ءالعاف دب ال ناك ْنِإف ُهَباصَأ رض

 . هيلع ٌقفتم «يل ًاريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو « يل اريح

 للا يضر تّرألا نب ٍباّبَح ىلع الخد :لاق مزاح يب نب . سيق ٌنَعو - 0۸

 7 ءاَوْضَم ارْفْلَس َنيِذْلا انياحضأ نإ :لاقف تاي َعْبَس ىوتكا دقو ر ام
 هلي ّيبنلا نأ الوو بارتلا الإ ًاعِضْوَم ُهَل ُدجن ال اماَنْبَصأ انإو ءاّيْندلا مُهْضق ير 6م

 :لاقف ٠ هَل ًاطئاح ينيب وهو ىرخأ هرم هَ م وهب ٌتْوَعَدَل توملاب وعدن ْنَأ اناهن

 ٌقفتم . بارتلا اذنه يف ُلَعْجَي ٍءْيَش يف لإ ةف طين و نم لك يف اا

 يراخبلا ةياور ظفل اذهو , هيلع

 تاهبشلا كرتو ع رولا باب - 8

 لاقو °1 :رونلا ا 00 هلل لاق

 ةا هللا لور َتْعِمَس :لاق امهنع ُهللا يضر ريش نب نامعنلا نعو -
 نِ بيك َنهمَلْعَي ال تاهتْشُم امهئيبَو نيب ب مارحلا نإو ني , لالحلا نإ» 0

 قو «ِتاهبشلا يف ّمَقَو نم وِضْرعو 4 هئيذلل ًاريَتَسا .تاهبشلا ىقت ةتا نم ء سائلا

 ِكِلَم لكل ناو الأ ءهيف عري نأ ُكِشوُي يمديلا لوح یعري يعارلاك < مارحلا يف
 َحْلَص تَحَلَص اذإ ٌةَعَصُم ٍدَسَجلا يف ناو الأ مراسم هللا ىج نإو الا ىم
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 هيلع ٌقفتم هَ «بلَقلا يهو الأ ا د تدَسف اذ هلك ُدَّسَجلا

 .ةبِراقتم ظافلاب قرط ْنِم ءايوَرو

 :لاقف «قيرطلا يف َةَرُمت َدَجَو لب يلا نأ هنع ُهللا يضر سنا نعو - ۸

 . هيلع ٌقفتم «اهتلكأل ِةَفَدَّصلا ْنِم ٌنوُكَت نأ ٌفاخأ يئآ 7

 نسخ ربلا :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر َناعمَس نب ساوُنلا نعو ه٠

 . ملسم هور «ساثلا ِهْيَلَع علطَي ْنَأ تْهِركو ءَكِسْفَن يف كاح ام ٌمئإلاَو قنا

 . هيف ٌدّدَرَت : يأ ‹فاكلاو ةلمهملا ٍءاحلاب «كاحسو

 :لاقف هلي هللا لاا “لاق هنع هللا يضر دبعم نب ةصباو نعو ت

 EO :ربلا كلَ تفَتَسا» :لاقف معن : ل

 ْنِإَو ءرذصلا يف ٌدّدَرَتو سفن يف كاح ام مثإلاو ءُبَلَقلا هيلا ا ا

 «امهيَدْنْسُم» يف ٰيمرادلاو ديحأ» هاور 5 «ڭوتفأَر سالا كاَتفَأ

o۹۲يضر ثراحلا نب ةع - اهحتفو ةلمهملا نيسلا رسكب - ورس يبأ نعو -ه  

 ْتْعضْرَأ دق ين :تلاقف ةأرما هتاف ٠ يز نب باهإ يبأل هَ جور هنأ ةنع هللا

 الو ين تضر ا : هيف اهل: لاق ءاهب ورت دق يتلا َةَبقُع

 : لِي هللا لو لاقف لاسم «ةنيُِملاب ل هللا لوسر ىلإ بك رف

 . يراخبلا اور .ُهَريَغ اجور تحَكْنَو َُبقُع اَهَقَراَمف «! ؟ليق دقو

 .ةرركم يازبو نيعلا حتفب (زيِزَع» و ةزمهلا رسكب «باهإ»

 هللا رلوسر ْنِم تظفح :لاق ءامهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو هو“

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ُهاور «َكُبيِرَي ال ام ىلإ كسير ام عّد» : هك

 .هيف كشن ال ام لَو ءهيف كق ام كا : انعم

 هللا يضر ٍقيَّدَصلا ركب يبأل ناك :تلاق ءاهنع ُهللا يضر ًةشئاع نعو - 4
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 ءييشب امو َءاَجَف «هچاَرخ ْنِم لكأي رک وبأ ناکو جارخلا ُهَل ځرخُب الغ هنع

 :لاق ؟وُه امو :ركب وبأ لاف ؟اًذنه ام يِرْدَ : مالغلا ُهَل َلاَقَ ركب وُبأ هنم لكأف
o ےل 

 00 ا لإ امو ٍةياجاجلا ا

 ااو «هنطب

 ا

 موي لك دّيّسلا ىلإ ِهِيدؤُي ِهِدْبَع ىلع ُد 1 يلا ُهلعْجَي ءيف : كا

 نيرجاهملل ضَرَف ناك ُهْنَع هللا َيِضَر باطَحلا َنب َرَمُع نأ عفان نعو ٥-
 نموه :هل ليقف .ةئامسمخو ٍفالا ةثالث هنبال ضرفو ٍفالا ةعبرأ َنيلْوألا

 رَجاَه نمک وه سيل :لوقي .هوبأ هپ َرَجاَه اَمْنِ :لاقف ؟ُهَصقن ّمِلف نيرجاهملا

 . يراخبلا هاور . ِهِسْفنِ

 لور لاق :لاق ُهْنع هللا يضر ٌيباحّصلا ٌيِدْعّسلا َةَوْرُع نب ةّيِطَع نعو -

 امل ارح ءوپ سابل ام عدي ىتح نیلا نم نوک نأ ُدْبملا عب ال :ةق هللا
 . «سأب هب

 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور

 نامّرلاو سانلا ٍداسف دنع ةلزعلا بابحتسا باب - ۹
 اهوحنو تاهبشو مارح يف عوقوو نيدلا يف ةنتف نم فوخلا وأ

 «ٌنيِبُم ٌريِذَن هنم مُكَل ينإ هللا ىلإ اوُرِفَتظ :ىلاعت هللا لاق
 . ٠١ :تايراذلا

 كو هللا َلوُّسَر تْعِمَس :لاق ءهنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو -- ۷
 . ملسم هاور « يِفخلا يلا قتلا اا ت لأ ّنإ» :لوقُي
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 . حيحصلا ثيدحلا يف قبس امك « ع سْفنلا ٌيِنَع ء :«ىنخلا» ب : :داّرملاو

 نيالا يأ لس لاق :لاق هنع هللا يضر ىردخلا ديعس يبأ نعو - ۸

 مث :لاق «هللا ليبس يف ِهِلاَمَو هيمن ٌدهاَجم ٌنِمْؤُم» :لاق ؟هللا َلوُسر اي لَضفأ
 متم 2#نر

 .«ُهبَرُدبْعَي باَعشلا نم بْعِش يف لرسم لر مث» :لاق ؟نم

 . هيلع ٌقفتم هِءٌرَش نِم سانلا ع ديو هللا يقي : ةياور يفو

 منغ مِلْسُملا لام َرْيَخ َنوكَي ْنَأ كِشوُي» : ةَ هللا ٌلوسر لاق :لاق هنعو _ 4

 . يراخبلا هاور «ِنَتِفلا نم نيب ٌرِفَب « رطَقْلا َعِقاوَمَو ء.لاّبجلا فعَش اهب عب

 اهالغأ :(« لابجلا فش و

aلإ اين هللا َثَعَب اَمد :لاق لب ّبنلا نع هلع هللا يضر ةريره يبأ ْنعو  

 ٍلهأل طيرارق ىلع اًماَعْرأ تنك ءْمَعَن :َلاَق ؟َتْنَأو :هباحصأ َلاَقُف معلا ىَعَر
 , يراخبلا هاور هةم

 لج مهل سانلا شاَعَم ٍرْيَخ ْنِم» :لاق هنأ لي هللا لوسر ْنَع هنعو -۱

 اعرق وأ ةه عم املك تم ىلع يطب ٠ هللا لیس یف رف تاع كی

 نِم ٍةَفَعَش سأَر يف يع يف لُجَر وأ «هناظم تملا وأ ءلتقْلا يتب ِهيلَع راط

 دبعيو «ةاكرلا يتؤيو ءةالصلا ميقي .ةيدوألا هلله نم ٍداو ٍنطَب ْوَأ ٠ فعلا هلله

 م زوج ىف لإ الا م شبل نيل ناي تح ل

 ا وصلا :«ةَعْيولاَود .ةرهظ : (هنتمو» .عرشب يأ : «ريطي»

 مضب لارو اف .اهيف هدوجو ْنظي يتلا عضاوملا : و يشلا نا : ةَعْفلاَود

 .لبجلا ىلعأ يه :نيعلاو نيشلا حتفب ا منغلا ريغصت - نيغلا
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 سانلاب طالتخالا لضف باب ۰

 .مهعم ركذلا سلاجمو «ريخلا دهاشمو « مهتاعامجو مهِممُج روضحو

 «مهلهاج داشرإو ‹ مهجاتحم ةاساومو مهزئانج روضحو مهضيرم ةدايعو

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ردق نمل . مهحلاصم نم كلذ ريغو

 ىذألا ىلع ربصو ءاذيإلا نع هسفن عمقو

 يذلا راتخملا وه ُهَتْرَكَذ يذلا ِهْجَّولا ىلع ساّنلاب طالتخالا نأ ملغا

 كلذكو . مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا ٌرِئاسو چ هللا لوسر هيلع ناك
 ِءاَمَلُع نم مُهَدعَب نمو «َنيعباتلاو ةباحصلا نم مهذعب ْنَمَو «نودشارلا ًءافلخلا

 يعفاشلا لاق هبو «مُهذعب نمو ْنيعباتلا رکا ET «مهرايخأو نيملسملا

 ىلع اونَواَعَتو» : ىلاعت هللا لاق .نيعمجأ مهنع هللا يضر ِءاَهَقفلا رتكأو لمحو

 . ةمولعم ةريثك هتركذ ام ىنعم يف تايالاو ۲ : ةدئاملا «ىوقتلاو ربا

 نينمؤملل حانجلا ضفخو عضاوتلا باب ١

 :ءارعشلا «نيِئِمْؤُملا ْنِم ُكَمَبْلا نمل ٌكَحاَنَج ضفخاوإ : ىلاعت هللا لاق
 هللا ينأَي َفْوَسُق.هئيد نع مك دري نم اوُمآ ْنيذلا اهي اي : ىلاعت لاقو ٥
 ه4 :ةدئاملا «َنيرِفاَكلا ىلع ٍةَرِعَأ َنيِئِمْؤُملا ىلع ةّلذأ ةنوُبجُيو مُهبحُي قب

 لابو ابوُعُش مُكالَعَجو ىتنأو رد نم مكافح نإ سالا اهي اي : ىلاعت لاقو
 اوُكَوُب الق : ىلاعت لاقو ١ :تارجحلا * « مكاقتأ هللا َدْنِع مُكَمَرْكأ نإ اوُفَراَعَتل

 ٌباسَحْصُأ ىتانوإ» ىلاعت لاقو ۳۲ : مجنلا «ىفلا نمب مَلْعَأ وه مشا

 متنك امو ٍمُكُعْمَج مكنَع ىنعَأ ام اولاق مهاميِسب مهنوفِرعَب الاجر ٍفاَرعألا

 فرخ ال َةْئَجلا اولخدا ة ةَمحَرب هللا ملا ال متمسقأ ْنيِذْلا ِءالؤنهأ ءَنو ٌربكَتْسَت

 . ٤٩ ۔ 48 :فارعألا «نوُنَرْحَت متنأ الو ْمُكْيَلَع

 ةللا َّنإ» : يي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍراَمِج نب ضايع نعو -
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 هدَحَأ ىلع ٌدَحَأ 29 َيِفِبي الو ِدَحَأ ىلع ٌدَحَأ رحمي ال ىتح اوُعضاَوَت نأ ّيلإ ىحوأ
 . ملسم هاور

 او :لاق ي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعو ٠8

 ق 2 ا و ی دو 2 مث ر ۶2 او 7
 هاور «هللا ُهَعْفَر الإ هلل ّدَحَأ ٌمضاوَت اَمو ءاْرِع الإ وُفَعِب ادبَع هللا داز امو لام نم

 ناك :لاقو مهي مَّلَسُف ٍنايِبِص ىلَع رم هنأ هنع هللا يضر سنأ نعو ٤-

 هع ّيبنلا ديب ُدَحَأَتَل ٍةَنيِدَملا ءامإ نم َةَمآلا تناك نإ : لاق هنعو - 0
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 . ىراخبلا هاور . تءاش ثيح هب قلطنتف

 ىبنلا ناك ام :اهنع هللا يضر ٌةْشْئاَع ٌتَلْعُس :لاق َديِزَي نب دوسألا نعو - ٦

 اذإف هله ةَمدِج : ينعي  ِهِلْهأ ةَّنهِم يف نوكَي ناك :تلاق ؟هتيب يف نصي هلل
 . يراخبلا هاور .ٍةالّصلا ىلإ جرح «ةالّصلا ٍتَّرِضَح

 رلوسر ىلإ بيها :لاق هنع هللا يضر ا ممت ةعافر يبأ نعو - ۷

 ال ِهِنيِد نع لاسي ءاج ٌبيِرْغ لر ءهللا ٌلوسر اي :ٌتلقف بطي وهو لكي هللا

 يتأف «يلإ ىهتنا ىتح ُهَنَبطُح كرو قك هللا لوسر يلع لَا ؟هنيڍ ام يردي

 ماف طخ ىت مث هللا هَمْلَع امي يملي َلَمَجَو هيلع دْعَفَف يسرب
 . ملسم هاور .اًهّرخآ

 ىل ًاماَعَط لَك اذإ ناك ب هللا وسر نأ هنع هللا ئضر سنأ نعو -4
 .ىذألا اهنَع طمْيْلَف ْمُكِدَحَأ ُهَمَقْل ٌتطَقَس اذإ» :لاقو :لاق تلقا ُةَعِباَصَأ

 نورذت ال مكنإف : لاق ٌةَعْضَقلا َتَلْسَت نأ َرَمَأَو «ناطيشلل اهعَّدي الو ءاهْلكايْلو

 . ملسم هاور كربلا ْمُكَياَعُط يأ يف

 م

 إ ايبن
 ت ُ
 2 هللا ْتَعَب ام» :لاق هلك يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نعو -8 3
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 مع

 لهل طيراَرق ىلَع اًهاَعْرَأ تنك معن :لاقف ؟ّتنأَو :هباحصأ لاق «منغلا ىَعَر

 . يراخيبلا و 0

 ّيدُهأ ولو ءْتْبَجَأَل َعاَرِذ وأ َعاَرُك ىلإ تْيِعُد وأ :لاق ةا ّيبنلا نع ُةنعو -

 . يراخبلا ةاور ُتْلبَقَل ارك وأ عارذ ىلإ

 ال ٌءاَبْضَعلا ةي هللا لوُسَر ةَقاَن تناك :لاق هنع هللا يضر سن سنأ نعو ١

 ىلع كلذ شف اهقَبَسف هَل ٍدوُعَف ىلع ّيبارغا َءاَجَف ُىَبْست ذاكت و هني

 الإ ايِنُدلا َنِم ٌءيَش َمِفَتْرَي ال نأ هللا ىلَع ٌقخ» :لاقف فرع ىّتَح َنيِمِلْسُملا
 ٠ راس اس

 .عةعضو

 يراخبلا هاور

 باجعإلاو ربكلا ميرحت باب 7
 يف اول َنوُديِرُي ال َنيِذَّلِل اَهْلَعْجَن ٌةَرِخآلا ٌراَّدلا كلي : ىلاعت هللا لاق

 شمت الو» : ىلاعت لاقو 87 : صصقلا «َنيِقتمْلل ُهَبِقاَعْلاَو ًاداسف الو ٍضرألا

 ار ساتل دخ رفضت الو : ىلاعت لاقو ۳۷ :ءارسإلا 4احرَم رضْألا يف
 1۸ : ناقل روحت ,لاتخم لك بب ال هللا نإ ًاحَرَم ٍضْرألا يف شمت

 . ْمِهيَلَع ًاربكت سالا نع هب ضرغتو هليو : يأ « سانلل ُكَدَخ رعَصت» ىنعمو

 ْمِهيَلَع یغبف ىسوُم موق نم ناك نوراق نإ ا: ىلاعت لاقو .رتخبتلا :«حرملاو»
 ال هَمْوَق هَل لاق ْذِإ ٍةَوُقلا يلوأ ةبصعلاب ءونتل ةختافم 95 ام زوثكلا ّن نم هانينآو

 هب اَنْفَسَخَف : ىلاعت هلوق ىلإ 5 :صصقلا «َنيِحِرَفلا بحي ال هللا نإ حرفت
 . تايالا «ضرألا ٍهِراَذِبَو

 ٍلَخْدَي آل» :لاق ه5 ّيبنلا نع «هنع هللا يضر ٍدوُعسم نب هللا دبع نعو -5
 نركب نأ بي لججرلا نإ : ٌلَجَر لاقف ربك ْنِم رد لاشي هلق يف ناک نم نجلا

 ىحلا رطب ال ع محلا ناودت لاق ةا هلو ر
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 . ملسم هاور « ساثلا ُطْمْغَو

 . ْمُمْراقتا : سالا ُطْمْعو ,هلِئاق ىلع هدرو ُهْعفَد : ٌّقحملا رطب

 ص هللا .لوسر دنع لكا الجر نأ هنع هللا ّ يضر موكألا نب ةملس ْنعو -۴

 دام EY :لاق ! عيطتسأ ال :لاق . «كنيِمَيِب لكد :لاقف ِهِلاَمْش

 ص

 .ملسم هاور . هيف ىلإ اهعفر امف : لاق .ربكلا

 كي هللا ٌلوُسر َتْعِمَس :لاق هنع هللا يضر بهو نب ةا ْنعو -4
 :لوقي

 يف هحرش َمَّدقتو . هيلع ٌقفتم «ربکتسم ٍظاَوَج E ؟راثلا ,لماب مكربخأ الأ

 . نيملسملا ةفعض باب

 تجتحاو» :لاق لل يبنلا نع «هنع هللا يضر يردُحلا ٍليعس يبأ نعو ٥-

ف : ُهنَجلا تّلاقو «نوربكتملاو َنوُرابجلا يف :راثلا تلاقف ٌراثلاو لا
 ًءافَعض َّي

كنإ : اهني هللا ىضقف . مُهنيِكاَسَمو .سانلا
 اشا نم كب مَحْرَأ «يتُمحر ةلحلا 

 . ملسم ةاور هاهّؤْلِم َّيلَع امكيلكِلو ءا ْنَم كب ُبَّذَعَأ «يِباَذَع رانا كن

 موي ُهللا ٌرظْنَي ال» :لاق قي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريرُم يبا نعو -5

 .هيلع فتم «أرطب هَرازإ رج نم ىلإ ةَمايقلا

RYالو .ةمايقلا م موي هللا ْمُهملكي ال الو : هلع هللا لوو لاق :لاق هنعو  

 كلر ناز یش : ميلا ٰباذع مهلو ءمهيلإ ظن الو ميكر
 او ٰباذک

 . ملسم ةاور «ريكَتْسُم

 .ريقفلا : «لئاعلا»

 ءيراَزإ ٌرعلا :ُلَجَو رع هللا ٌلات» :ةثي هللا ُلوسر لاق :لاق هنعو 4

 5 ملسم هاور
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 ريبمم ور ى# متو

 «هسفن هبجعت ةلح يف يْسْمَي لجَر امتيب» :لاق لكي هللا وسر نأ ُهْنَعو .-8

 ىلإ ضرألا يف لَجْلَجَتَي وهف هب هللا فَسَح ْذِإ' ,هِتَيْشِم ىف لاتی هَسأَر لرم

 . هيلع ٌقفتم «ةمايقلا موي

 .لزنيو صوْعَي : يأ «نيميجلاب «لجلَجتي» ل : يأ ىةسأر لجرم»

 : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع ُهللا يضر عوكألا نب َةَمَّلَس نعو -

 ام ُهَيِصْيَف َنيِراَبَجلا يف َبَتْكُي ىتح هيب بهذي ُلَجّرلا ُلاَزَي ال
 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ةاور (ْمُهَباَصَأ

 .ربكتيو عفر : يأ «هسفنب ٌبْهْذَي»

 قلخلا نسح تاب 1/8

 : ىلاعت لاقو ٤ :ن 4 ميظَع قّلخ ىّلعل كنإوإل : ىلاعت هللا لاق
 . ٠١١ :نارمع لآ ةيآلا ¢ سانلا نع َنيِفاَعلاَو ظْيغلا نيمظاكلاو#

 ا اى سس م2 5 ىلإ و 3 5 0 ٤

 فلو هللا لوُسر فك ْنِم َنْيْلَأ ًاريرخ الو ًاجابيد ٌتْسِيَم ام :لاق هنعو _- ۲

 لع هللا َلوُسَر ٌتْمَدَخ ْدَفَلَو هلع هللا ا

 ْمَل ٍءْيَشِل الو ؟ُهتلعَف مِل :ُهَتلَعَف ٍءْيَشِل لاق الو بأ : طق يل لاق امف ينس رّْشَع
 . هيلع ٌقفتم . ؟اذك َتْلَعَف الأ : ُهْلْعْفَأ

 ارامح يك هللا لرش تيذهأ :لاق هنع هللا ىضر ةماثج نب بعصلا نعو لم

 الإ ع درن مل انإ» :لاق ىهجو ىف ام ىأر اًملف .یلع ُهّدَرَف اشو انآ

 . هيلع ٌقفتم «مرح
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 نع ةي هللا لوُسر بلاس :لاق هنع هللا يصر ناعمس نب ٍساوثلا نع نعو - - £4

 ْنَأ تركو كيفن يف كاخ ام : مثإلاو يللا نح ا لاو :لاقف ,منإلاو ٌربلا

 . ملسم هاور «سانلا ِهْيلَع َمِلطَي

 لوسر نكي مل : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو -_- ٥

 قفتم «اقالخأ مكَنسْحأ مكرايخ نم نإ :لوقي ناكو .ًاشحفتم الو ًاشحاف كلي هللا

 . هيلع

 لقت ٍءيَش نم ام» :لاق اب ّيبنلا نأ : هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو -5
 «ّيِذبلا شجافلا 00 هللا ن «قلخلا نسج نم ةمايقلا موي : نِمؤملا نازيم يف

 E : لاقو يذمرتلا هاور

 3 مالكلا ءيدرو ¢ ,شحفلاب ملكتي يذلا وه :«يِذَبلا»

 ر ْنَع و هللا لوسر لبس :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو - 5 ۷

 لدي ام رثكأ نع لبس «قلخملا نسخو 4 هللا یرقتا و ؟ةتجلا سالا لجندي

 سالا لش ام رثكأ نع لسو «قلخلا نسخو هللا ىَوْقَت» :لاق ؟ةّنَجلا سائلا

 .«جرفلاو مفلا» :لاَقف .رانلا

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 افلح مهنا ًاناَمْيِإ َنينِم ملا ٌلمكأ» : دال هللا لرش لاق :لاق هنعو 2-4

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 نإ» :لوقي هي هللا لوفر عش :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نعو - ۹

 . دواد وبأ هآور « مئاقلا مئاصلا رد هل نسحب كردي ْنِمؤملا

 اتآ» : ةو هللا لوسر لاق :لاق هنغ هللا ىضر يلهابلا ةماَمَأ ىبأ نعو ۴٠
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 يف يبو أاَقحُم ناگ نإ ءارملا كرت نمل ةنجلا ٍضبر يف ِتيبب يبي رب ميِعَز

 نسخ نمل ةنَجلا ىلعأ يف ِتيَببَو ءًاحزام ناك نإَو َبِذَكلا كر 0 شو
 . حيحص دانسإب دوادوبأ هاور 0 ثيدح عهقلخ

 اضلا : «ميِعَّرلا»

 لإ مُكَبحَ نم إو :لاق لب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نعو -۱
 مكذغبأو ءّيلإ مكضْعَبأ نإو .ًاقالخأ مكنساخأ ءةمايَقلا موي ًاسلجم ين ىلع مُكيرقأَ

 لق هللا لوسراي :اولاق «دوقهبقتُملاو َنوُقَدشَتُملاو َنوُراَنَرتلا ِةَماَيِقْلا موي ينم

 هاور «َنوُرَّبَكَتملا» :لاق ؟َنوَقهْيفَتُملا ايف َنوُقَُدَشَتْملاَو َنوُراَمَرَكلا» انْمِلَع

 .نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا

 سانلا ىلع لواطتملا :«قّدشملاو» .ًافلكت افلكت مالكلا ريك وه : رانا

 ندع «ٌقهيفتملاو» و او احْضاََت يف ءلمب لكَ .هبالكب

 هب ٌبِرعُيَو هيف ٌمٌسِوَتيَو « مالكلاب مف الْمَي يذلا وُهَو :ةالتمالا وهو ٠ قهفلا

 .هريغ ىلغ ٍةَليضفلل ًاراهْظإَ ءًاعاَفتراَو ارت

 يللا ٍنْسُح رفت يف هللا همجر ِكرابملا نب ؛ هللا دبع نع يذمرتلا یورو

 .ىذألا ٌفكو «فورعملا لذُبو «هجولا هقالط وه :لاق

 قفرلاو ةانألاو ملحلا باب 4

 بحي ُهللاَو .سانلا نع َنيفاعلاو ظْيَعْلا 0 : ىلاعت هللا لاق
 ضرغأَو فعلا رثا وفعلا ا لافو ا ر ا ةنيسشلل
 الو ةنسحلا قوت ہت الو : ىلاعت لاقو .8 0 «نيلهاجلا نع

 * ميمخ يلو ُهنأك ةَواَذَع هنيبو كنيب يذلا اذإف ,ُنَسحأ يه ياب عفذا ةيسلا

 ول :تلصق 4 ميظع طخ وذ لإ اهالي امو اورْبص نيل الإ امالي امو

 . #4 :ىروشلا «ٍروُمألا مْزَع نمل كلذ نإ َرْفَغَو َرْبَص ْنَملَو : ىلاعت لاقو
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 » :سيقلا ٍدْبَع جش هي لوسَر :لاَق امهنع هللا يضَر ساّبَع نبا نَعو - 7
 . ملسم هاور . «ةاَنألاَو ُمّلجلا : هللا اَمُهْبِحُي نيتلصخ كيف

 قيفر هللا َّنِإ» : لإ هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -۴

 قفّرلا ىلع يِطْعُيَو َقفرلا بجي ٌقيِفَر هللا َّنإ» :لاق اإ يبنلا نأ اهنعو 4

 . ملسم هاور «هاوس ام ىلع يعي امو ٍفنعلا ىلَع يطع ال ام

 حري الو ُهَناَز الإ ٍءيَش يف وكي ال َقفَرلا نإ :لاق ل يبنلا نأ اهبعو - ٠

 . ملسم هاور «ُهَناَش الإ ٍءيَش ْنِم

 ماَقف ءدجسملا يف ُنِباَرْعَأ لاب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٠۳

 يام ْنِم ًالجَس ِهِلْوَب ىلع اوقيرأو هوُعَد» : و يبنلا لاقف ءهيف اوعي هْيَلِإ سالا
 . يراخبلا هاور «نيرسَّعُم اوثعبت ْمْلَو َنيرْسيم مب امنإف يام نم ًابوُنَذ وأ

 ام ةَْتْمُملا ولَذلا َيِهَو : ميجلا ناكسإو ةلمهملا نيسلا حتفب «ّلْجَسلا»

 .اورسعت الو اورشسي» :لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر سنا نعو _--۷

 . هيلع ٌقفتم «اورفنت الو اورشبو

 هي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نعو - ۸

 , ملسم هآور هلك ريحلا مرحي قفرلا مرحب نم : : لقي

 :لاق . ينصوأ : يي يبنلل لاق ًالُجَر نأ هنع هللا يضر ةريره يبا نعو -۹

 .!يراخبلا هاور .«بضخت الر لاق ءارارف دور بضل الر

 نف 2 هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر ,سوأ نب داّدش ىلعي ا نعو 47

 متحد اًذِإَو ةّلثِقلا اونسحأف متت اذإف يش لک ىلع ناَسحإلا ٌبتك هللا نإ

 . ملسم هاور (ُهتَحِيِبَذ حریلو 508 مُكّدَحَأ دخيلو َقَحْبَّدلا اوُنِسَحَأَف
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 طق ٍنيرمأ نب و هللا لو ريم اما: تا اللا مر ةشئاع نعو -1

 اَمَو نم نالا َدَعَبَأ ناك ءًامثإ َناَك نإ اک مل ام 'ءاَمْهَرَسيَأ دخ الإ

 هلل منتي «وللا ٌةَمْرَُح كه نأ الإ طق ٍءيَش يف هيَ هي هللا لوسر مَا

 . هيلع ٌقفتم . ىلاعت

 مكروخأ الآ» : هو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو - ۲

 نيل ِنْيَه بيرق لک ىلع ُمُرْحَن - ؟رانلا هيلع مرش نمی زا د الا ىلَع ُمُوْحَي ْنَمب

 .« لهس

 ن را : لاقو يذمرتلا هاور

 نيلهاحلا نع ضارعالاو وفعلا باب ا/ه

 «نيِلِهاَجلا نَع ضرعَأَو ٍفْرُمْلاِب ٌرُمَأَو وُفَعلا ٍذُحِط : ىلاعت هللا لاق

 لاقو .88 :رجحلا «ليِوجلا َحفَّصلا حفصاقإ» : ىلاعت لاقو .1184 :فارعألا

 لاقو .۲۲ :رونلا «مُكَل هللا َرِفَْي نأ نوبت الأ اوفي اوُقْمْيْلَوظ : ىلاعت

 لاقو ١4. :نارمع لآ «َنينِسْحُملا بحب ُهللاَو ,ساشلا ِنَع َنيِفاَعلاَول : ىلاعت

 تايالاو 4 :ىروشلا «روُمألا مْزَع ْنِمَل كلذ َّنإ َرَمَعَو َرَبَص ملو : ىلاعت

 . ةمولعم ةريثك بابلا يف

 ناك موي َكِيَلَع اع ینا لھ: 4 ينلل تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 14

 وي مهن تيل ام كش ناق «ڭكيوَق ْنِم تيَقَل ذَقلو :لاق ؟ِدْحأ موي نم دشا

 ام ىلإ ينيج ملف < ءيلالك بع نب ليلا بَ ِنْبا ىلَع يسْفت ٌتْضَرَع وإ بعل

 بِاَعْنلا نرقب انأَو لإ قف 3 قيتسأ ملف يهو ىلع موهم انو ُتفلطناَ تدر

 ءمالسلا هيلع ليربج اهيف اذإف ترن «ينتلظأ دق ِةَباَحَسِ نأ اذإق « يِسْأَر تغفر

 لا ُكيَلَع اوذَر امو , كَل كيوق لوق َعِمَس دق ىلاعت هللا نإ :لاقف ينادانف

 مث يّلَع َمْلَسَف ءلالا ُكَلَم يئادانق مهيف َتْيِش اَمب ُهَرُمأَتِل لاّبجلا َكَلَم َكيَلإ

154 



 يلعب ْدَقَو ء.لابجلا كلم انأو ا نإ دمحم اي :لاق

 لاقف «نيبَشخألا ْمهِيَأَع تقبطأ تش 4ش نإ :تعش اَمَف كرما ينَرُمأتِل َكِبَلِإ يب

 yy لبد : دع 0

 .ظيلغلا لبجلا وه :ٌبّشخألاو . . ةكمب ناطيجملا نالّبَجلا هناَبْشَحَألاَو

 ET ويف اَ هيي هللا لوشو ف ا اا 8

 «ِهبِحاَض ْنِم متي طق َءيٿ هن لين امو ءهللا ليٻس يف َدِهاَجُي نأ الإ ءًامداخ

 . ملسم هاور . ىلاعت هلل ُمِقَتنيَف «ىلاعت هللا مِراَحَم ْنِم ٌءيَش كهي نأ الإ

 درب هيلعو ءا هللا لوسر ْعَم يأ تنك :لاق هنع هلل يضر سنأ نعو 6
 ترظنت ةَديدش هدب ِهِئاَدِرب ُهَذَبَجَف «ٌيباَرْعَأ هَكَردأف «ةيشاحلا ٌظيِلَع ين ينارجن

 هَتْذبَج ٍةَدِش ْنِم ِءادّرلا ٌةَيئاَح اهب ترْثَأ دقو لک ىلا قب وباع ةَحْمَص ىلإ

 َرَمَأ من كجضف ىيَلِإ َتْقَتلاَف .َكَدنِع يذلا هللا لام نم ا : لاق

 . هيلع ٌقفتم . ٍءاطعب ُهَل

 لَ هللا لوسر ىلإ ٌرظنأ يناك :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو - 5

 وهو ومد ُهُموَق ُهَبَرَض «مهيّلَع هُمالَسَو هللا ٌتاوُلَض .ءايبنألا نم اين يكحَي

 فتم نوُمْلَْي ال مُهْنِإَف يموقل رفغا مُهْللا» :لوقيو «ههجو نع مّذلا حسم

 . هيلع

 ٌديدشلا سيل :لاق لَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۷

 ىذألا لامتحا تاب ۹

 بجي ُهللاو سانلا نع َنيِفاَعلاَو َظْيَعلا َنيِمِظاَكلاَو» : ىلاعت هللا لاق

۱44 



 نمل كلذ نإ َرَمْغَو َرْبَص ْنَملو» : ىلاعت لاقو .184 :نارمع لآ * َنيِنِسِحُملا

 . هلبق بابلا يف ةق ةقباسلا ثيداحألا : : بابلا يفو . :E ىروشلا «رومألا مزع

 ةَباَرَق يل نإ هللا َلوسر اي :لاق الجر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 54

 ! يلع َنوُلَهجيَو مهنَع ٌمَلحاو « يلإ نوكيسُيو مهبلإ ُسِيحَأَ «ينوعطقتيو مهُلِصَأ

 ىلاعت هللا نم َكَعَم لاري الو ّلَملا ُمِهْفِسُت اَمْنَأكَف َتلُق اَمَك َتْنُك نل :لاقف

 ةلص بابو يف هخرش قبس دقو . ملسم هاور 0ُكِلَذ ىلَع َتُْد ام مِهيَلَع ٌريهَظ

 . «ماحرألا

 ع رشلا تامرح تكهتنا اذإ بضغلا باب -۷

 ىلاعت هللا نيدل راصتنالاو

 :جحلا بر دنع هل ٌريَح وهف هللا ٍتامرُح مُظَعُي نمو : ىلاعت هللا لاق
 يفو ۷ :دمحم «مُكَماَدقأ تّبيو ْمُكَرِصْني هللا اورَصْنَت نإ : ىلاعت لاقو ٠".

 .وفعلا باب يف قباسلا ةشئاع ثيدح بابلا

 لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر يردبلا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نعو -4

 ليِطُي امي ٍنالف لجأ نِم حبلا ٍةالَص نع رْأتآل ينإ :لاقف ةي يبنلا ىلإ
 :لاقف ِذِئِموَي ٌبضَغ امم ٌدشأ طق ةظِعوَم يف َبضغ هب يلا ٌتيْأَر امف !انب
 هئارو ْنِم َّنِإف ءزجوُملَف سالا مآ مكّيأف .نيِرْفَتُم مكن نإ : ساثلا اهّيأ ايد
 . هيلع ٌقفتم «ةجاحلا اذو ٌريِغَصلاو ٌريبكلا

 دقو ِءِرْمَس ْنِم ال هللا لوسر ّمِدَق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 56٠

 ههجو نولتو ةكته ةي هللا لوسر ُهآر اّملق ٌليِئاَمَت هيف .ءارسقب يل هوه ترم
 يقلخب َنوُهاضُي َنيِذْلا ةمايقلا م موي 4 هللا دنع ااغ نيالا دشا ةشئاع اي» :لاقو

E 

 3 يدي نيب 1 رشي تاقا رك ارقا و كيلا فخ ها در لاک لا

٠.٠ 



 .هيف يتلا ةروصلا دسفأ : «هكته» و «قيقر

 نم :اولاقف تقرس يتلا ةي ٍةيِموُرْخَملا ٍةَأرَملا ُنأَش مُهُمَهَأ اشيرق نأ اهنعو - 1۵1

 a SS LN E هللا كرم هن لك

 هللا ٍدوُدُح نم ٍّبَح يف ُمَفْشَنَد : ل هللا لوسر لاقف ٌُةَماَسُأ ةَمَلَكَف ؟ةل هللا
 َقَرَس اذإ اوئاك مُهْنَأ مكلف نم َكَلْهَأ امنإ» :لاق مث بتخاف ّماق مث (!؟ىلاعت
 ول ءهللا ْمْياَو اّذَحلا ِهِيَلَع اوُماقأ فيِعَضلا مهيف َقَرَس اذإو هوُكَرَت فيرشلا ٌُمهيِف
 . هيلع فتم «اَهَدَي ٌتْعطَقْل تَقَرَس دمحم تب َةَمطاَف نأ

 كلذ شف ةَلبِقلا يف ٌةَماَحُن ىأر لك يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نعو - 1

 ِتالَص يف َماَق اذ مكّدَحأ نإ» :لاقف هديب ُهَكَحَف َماَقَف ءدهجَو يف يور ىتح ِهيَلَع
 نكنلو قلبقلا لبق مكُدَحَأ نقزبب الف :ةلقلا نيبو هن هير كاز بر يجاتُي هنا

 ىلَع ُهَضَْب دَر من هيف قصب ِهِئاَدِر دَر ذأ مت ِهِهَدَ تحت وأ وراسي ْنَع

 . هيلع فتم هاذكله ُلَعْفي وأ» :لاقف ضْغَب

 ءِدجسَملا رع يف ناك اذإ اميف وه هيف تخت وأ ِِراَسي ْنَع ٍقاَصْبلاِب رمألاو

 .ِهوُل يف الإ قصب الف ٍدجسُملا يف ف ام

 مهتحيصنو مهاياغرب قفرلاب رومألا ةالو رمأ باب 8

 مهحلاصم لامهإو مهيلع ديدشتلاو مهشغ نع يهنلاو مهيلع ةقفشلاو

 مهجئاوح نعو مهنع ةلفغلاو

 :ءارعشلا 4َنيِئِمْؤُملا ّنِم ُكَمَبتا نمل َكَحاَنَج ضفخاَوط : ىلاعت هللا لاق
 ىَهْنَيَو ىبرقلا يِ ءاتيإَو ٍناسحإلاَو للاب رمي هللا نإ :ىلاعت لاقو ٥.

 4١. :لحنلا «َنوُرْكْذَت مُكّلَمَل مكظمَي يَبلاَو ركنُملاَو ٍءاَمحَملا نَع
 5-5 هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر رمح نا نعو <56

 ِهَتِيعَر نع لومو 4 مامإلا :هقيِعر ْنَع لوؤسم ملکو عاد مكلك»
 ل عم

 اهجوُز تيب يف ةيِعاَر َةَأرَمْلاَو هنقيِعَر نع لو ٌوِسَمَو ٍهلِهَأ يف عاد لجرلاو

۲۰1 



 و8

 مكلكو هِهتْيِعَر ْنَع ُلوُؤسَمَو ِهِدِّيَس لام يف عار مالا ءاهِتبِعر ن نع هلو وسمو

 . هيلع ٌقفتم ِهِهتيِعَر ْنَع ٌلوُؤسَمَو عار

 هللا لوسر ثعمس :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقْعُم ىلعي يبأ نعو -4

 ل ادخلو ی نت يح «ٌةيعر هللا هيعرَتسُي دبع نب امد :لوقي كك

 . هيلع ٌقفتم ةا ِهيَلَع هللا ْمّرَح لإ

 .«ةنجلا ةَحئاَر دجُي ْمَل هِحْضُنب اهطحَي ملف :ةياور يفو

 « مهل ُدَهَجَي آل م < ؛َنيِمِلسُملا ٌرومُأ يلي ريم ني امد : ملسمل ةياور يفو

 .«ةنجلا ْمُهَعَم لحد مل الإ « « مهل ٌحَصْنيَو

 يتيب يف لوقي لكك هللا لوسر تعمس تلاد يعول يضر ةشئاع نعو 66

 00 هيلع ققشاف ءمهيَلَع یش اعيش يتمأ رم نم يلو نم ٌمُهّللا» :اَذ :اذله

 . ملسم هاور «هپ قفراق مهب َقْفَرَف ءائيش يتمأ رمأ ْنِم

 وثب تناكو و هللا لؤشسر لاق لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٠ه

 ءيدعَب ي ال إو ين ُهَفلَح ي كلَ املك اينالا مهس ليئارسإ

 ةّعيب اوفوأد : لاق انما ا هللا را :اولاق دوري هَل يدع نويس

 انغ فاباك هللا ناف ءمُكَل يذلا هللا اولَأساَو مُهَقَح مُهوطعأ مت «لؤآلاف لوألا

 . هيلع ٌقفتم «مهاعرتسا
arf 

 لاقف اَز نب هللا يُ ىلَع لد هنأ هنع هللا يضر ورمع نب ذئاع نعو - 17

 َكاَّيإَف «ةَمطْحلا ٍءاَعّرلا رش َّنِإَد نوب ل85 هللا كوش تعيش يا يأ يأ + :هل

 :هنع هللا يضر ةيراعمل لاق هنأ ىهنع هللا يضر يڍزألا مرم يبأ نعو -4

 ٌبِجتحاف ؛َنيِمِلسُملا رومأ نب افي هللا هالو نم :لوقي لإ هللا لوسر تعم

 موي هرقفو ِهَتْلَخَو هتَجاَح نود هللا ٌبَجَتحا «مهرقفو مهتاخو مهتجاخ نود

°۲ 



 . يذمرتلاو ,دواد و بأ هاور . سانلا جئاوح ىلع الجر ةيواَعم لَعَجَف «ةمايقلا

 لداعلا يلاولا باب - ۹

 لاق 4٠. :لحنلا «ناسحإلاو لْدَعلاِب رمي هللا نإ : ىلاعت هللا لاق

 .4 :تارجحلا 4َنيِطِسْقُملا بجي هللا نإ اوطسقُأَوإط : ىلاعت

 هللا ممي : لاق ب يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو .-48

 لجرو ءىلاَعَت هللا ةَداَبِع يف ْأَشَن ٌباَشو اغ ٌماَمِإ : ُهلِظ لإ | ّلظ ال موي ِهّلِظ يف

 هِيَلَع اَقّرُفَتَو ؛هيلع اَعَمَبَجا هللا يف ابات نالُجَرو ءِدِجاَسَملا يف ٌقلَعُم هلق

 قدصت لجرو هللا ُفاَحَأ ين :لاقف ٠ لاَمَجبِو بصنم تاد ٌةأرما تعد لجو

 ًايلاح هللا رك لرو (ٌةنيمُي ٌقفنت فنك ام هامش ملت ال یتح اَهاَمْعَأَ ٍقَقَدَصِب

 .هيلع ٌقفتم «هانیع تْضاَفَف

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 26
 3 هيو لا ا والا ل ل مر بع 0 م 5 ۾ 595

 مهيكح يف نولدعي نيذلا :رون نِم ربانم ىلع هللا دنع َنيِطِسقملا نإ» : كي

 . ملسم ةاور «اولو امو مهيلُهأو

 ممم هك ع

eمكي 1 مهيلع ا منوم مهوب نيل  

 58 :لاق «! مكنون مهنونعلتو مكب مُهنوضِفْبَ َنيِذْلا مكمل رارشو

 مكيف اوُماَقَأ ام ال ةالصلا مكيف اوُماَقَأ ام ال :لاق ؟مهدبانن الفأ هللا لورا

 . ملسم ُهاور «ةالصلا

 of Ff fo 0 ofr ج7 ر

 ا : هلوق

 يز لكل بلا ل قيقر 20 e ١ طسقم اطلس ود : مالم ٍةنَجلا لها

۳ 



 . ملسم هاور «لايِع ود ٌفْفَعَتُم ٌفيِفَعو « ملسمو ف

 ةيصعم ريغ يف رمألا ةالو ةعاط بوجو باب - ٠١

 ةيصعملاي ف مهتعاط ميرحتو

 َلوسّرلا ةيصعملا يف هللا اوُعيِطَأ اونمآ َنيْذَّلا اهّيأ ايل : ىلاعت هللا لاق

 . :ءاسنلا «مكنم رمألا ا

 ملسملا ء ءرملا ىلع» :لاق ةا ىلا نع َء امهنع هللا يضر رمع نبا نعو ا“

 عم الف صحب مأ ا ف مو نأ لإ رکو بح حا اميف ٌةَعاَطلاو ْمْمسلا

 . هيلع ٌقفتم «ةعاط الر

 :اَنَل لوقي ةَعاطلاو عْمّسلا ىلَع ةي هللا َلوُسَر اَنعَياَب اذإ انك :لاق هّنعو .-4

 . هيلع ٌقفتم (مَتْعطَتْسا اميف»

 يه ةَعاط ْنِم ادي علح ْنَم» :لوقي فَي هللا لوُسَر تْعِمَس :لاق ةنعو _- ٥

 «ةيلهاج ةتيِم تام هيب ِهقنُع يف سيو تام ْنَمَو هَل ةجح الو ِةَايِقلا موي هللا
 . ملسم هاور

 لها هيف ترغب هنا ءٍةَعاَمَجْلل َقِراَفُم وهو تام نمو» :هل ةياور يفو

 . ميملا رسكب «ةتيملا»

 ءاوعيطأو اوعَمْسا» : ةو هللا لر ناق :لاق هنع هللا : يضر ٍسْنَأ نعو - ٦

 .«تراشبلا ورز سارن یی اع کی لیا از

 عمسلا َكِيَلَع» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 17

 0 را لا َكِرْسُيَو كرسَع يف ةّعاطلاو

E 86ه 

 ياو رپ ا ا 00 ا ال ِرْفَس

°4 



 لوسر ىلإ انغمتجاف . ا َةالَصلا : ال هللا رلوسر يداتُم ىدا ْذِإ «هرشج

 E لذي نا هيَ اح ناک لإ لبق ين نكي مل ُهْنإ» :لاقف لك هللا
 مام f قو

 ي اهتيفاغ لج هذه منم دو مهل ُهُملَْي ام رش ْمُهَرِيَو مهل ةع

 .ًاضْعَب اهُضْعَب قري نف ءيجتو ءاَهَنوُركْلت رومأو ُءالَب اَهَرِجآ ٌبيِصْيَسَو ءاهلوأ
 لوم ةا ؛يجنو فشلت م .يتکلهُم هذه : ُنِمْوُملا ُلوُقَيَف ةنتفلا ءيجتو
 هم هټاتلف .ةنجلا َلَحْدُيو ,راثلا نع حرر نأ ٌبحأ نمف وه هله دف وهلا
 لا وي نأ بجي يذلا ٍسانلا ىلإ ِتأّيلو رجالا مويلاو هللاب نم ۇي وهو

 ءاج ْنإف .عاطتسا نإ ُهعطْيلف بق ةرمَثو دي َةَفْفِص هاطعأق ًاماَمإ ياب نمو
 . ملسم اور هرخآلا قع اوبرضاف «هعزاني رخآ

 حتفب هٌرْشَجلاَو» .باٌّشنلاو لبنلاب يئّرلاب قباب : يأ ُلِضَتْيِ» :هلوف
 : هلوقو .اًهناكَم بيبو ىَعْرَت يتلا ٌباوَّذلا يهو :ءارلابو ةمجعملا نيشلاو ميجلا
 ةد ان مظل ًافيفخ : يأ قير اهَضْعَبُرْيَصُي : يأ هأضعَب اهضعب قمري

 .اهليوستو اهنیسحتب ضب ىلإ اًهْضْعَب ُقْوَُي : : انعم : ليقو . لوألا ى ُقَقَرُي يناثلاف
 اضن اهضعب ةي ليقو

 ديزي نب ةَ لاس :لاق هنع هللا يضر رجح نب ِلِئاو ةَدينه يبأ نعو -48

 ان ولاشي رنا انيَلَع تاق نإ تي هللا يبن اي :لاقف قلي هللا لوُسَر راعجلا
Jie” 

 هللا لوسر ر لاقف لاس مث هلع ضَرْغعَأَف ؟انرمأت ام ا ازم مهقح

 هاور مح ام ْمُكْيَلَعَو E ام ْمهيَلَعامْنِإَف ءاوعيِطَأَو اوعُمسا» : هك

 اًهْنِإ» : هيي هللا لوسر لاق :لاق هنع ُهللا يضر ٍدوُعْسُم نب هللا ِدْبَع ْنَعَو -

 را هللا وسر اي :اولاق «!اَهَنوركنت روما ةر ئدشب نكس
 ٌقفتم مك يِنْلا هللا ولاا «ْمکيَلَع يِنْلا حلا ْنوُدوت» :لاق ؟كلذ

 . هيلع



 ينَعاطَأ ْنَم» : ل هللا لور لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١-
 ْنَمَو « ينعاطأ ْدَقَف ريمألا عطب ْنَمَو ءةللا ىَصَع ْدَقَف يناَضَع ْنَمَو هللا عاطأ ْدَقَق

 نم هرك نَم» :لاق ا هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -55

 فتم (ًةّيلِهاج خيم تام ًاربش ِناطلَسلا َّنِم َجّرَخ نم ةنإف ءربصيلف ايش هرييأ
 . هيلع

 نم» :لوقي رع هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو - ¥۳

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «هللا ُهَناهأ َناَطْلُسلا َناَهَأ

 . باوبأ يف اهضعب قبس دقو . ححصلا يف ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 تايالولا كرت رايتخاو ةرامإلا لاؤس نع يهنلا باب ١- ۰ 4١ + د 8 ع : ۹ ٠

 هيلإ ةجاح ادت وأ هيلع نيعتي مل اذإ

 يف الع َنوُديِرُي ال َنيِذَّلِل اَهْلْمِجَن ٌةَرخآلا ٌراَّدلا كلت :ىلاعت هللا لاق
 .۸۳ :صصتقلا «َنيقتُملِل ةبقاعلاًو اداس الو ضرألا

 يل لاق :لاق ءهنع هللا يضر ةَّرْمَس نب نئمحرلا ٍدبع ٍديعس يبأ نعو .-4

 اَهَتيِطْمَأ نإ َكْنِإَف .ةّرامإلا لأسَت ال :َةَرُمْس نب نمحّرلا دبع اّي» : ةو هللا لوسر

 َتفَلَح اذإو ءاهيلإ َتْلِكُو ةّلاسَم نع اهتيطعأ نإو ءاهيّلَع ٌتنِعُأ ةّلأسُم ريع نع

 ٌقفتم «كنيهي نع رفكو ريخ وه يذلا ِتأف ءاهنم اريخ اهريغ تيأرف .نيمي ىلع
 . هيلع

 ينإ ٌرَذ اَبَأ ايو : ةا هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو ٥-

 و ا لع نما هل: صل كح ام دلت فلا ىلإ اف كازأ

 . ملسم هاور ٠ ميِتُي لام نيلوت



 مث يبكنم ىلع هدي ٌبَرَضَف ؟يّلِعَتسَت الأ هللا لوسر اي تلق :لاق هنعو - ۷٩

 نم الإ َةَماَدَنَو ٌيْرِخ ةمايقلا َموُي اهْنإو «ةنامأ اهّنِإَو ءٌفيِعَض كا رد اَبأ ايو :َلاَ
 اور ةاهتف لغ ىلا یار ای ةفدخأ

 َنوصِرِحَتَس مكنإ» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا ّ يضر ةريرش يبأ نعو 5 ا/ا/

 . يراخبلا هاور «ةمايقلا م موي , ةَماَدَن نوکتسو ءةرامإلا ىلع

 امهريغو يضاقلاو ناطلّسلا تح باب - ۲

 مهريذحتو حلاص ريزو ذاختا ىلع رومألا ةالو نم

 مهنم لوبقلاو ءوسلا ءائرق نم

 4َنيِقُملا الإ ٌرُدَع ضعَتل مُهضعَب ليمو ءلخألا» : ىلاعت هللا َلاَق
 :فرخزلا ٦۷ .

 ام» :لاق ةَ هللا لوتس نأ امهنع هللا يضر ةريره يبأو ٍديعس يبأ نع - 14

 هرمأت ةناطب ِناَنناَطِب هَل تناك الإ ٍةَفيِلَح ْنِب اختسا الو ءيٿ نم هللا تعب

ARL 

 مصع نم موصعملاو هيلع ةضخنو رشلاب هرمأت ةناطبو «هيلع ةو ٍفوُرْعَملاِ

 يراخبلا هاور «هللا

 ريمألاب ُهللاَداَرَأ اذإ»: هُو هللا ٌلوسر لاق: ٌتلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 4

 ريغ هب دار اذإو ُهناَعَأ ٌركَذ نإو رک يِبن نإ ءٍقدِص ريزو هل لْعَج اريح

 وبأ هاور هُهْنِعُي مل رد نإَو هركي مل يبن نإ يوس َريِزَو هل َلْعَج كلذ

 . ملسم طرش ىلع دیج دانسإب دواد

AYقلاو ةرامإلا ةيلوت نع ىهنلا باب ۔ 
 ءاض

 اهب ضّرعف اهيلع صرح وأ اهلأس نمل تايالولا نم امهريغو

 انآ ب يبنلا ىلع تلخ :لاق هنع هللا يضر يِرْعشألا ىسوم يبأ نع -
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 الو ام ٍضعب ىلع ترم هللا لوسراي : :اًمُهَُدَحَأ لاقف يڪ ينب نِم ِنالجرو

 ًادخأ لمعلا اذه يلون ال هللاَو انإ» :لاقف مك ريحا لاقو لجو رع هللا
 . هيلع ی ٌقفتم (هيلع صرح ًادَحأ وأ ا

۲۰*۸ 



 بدألا 0 تت

 هب قّلختلا ىلع ٌثحلاو هلضفو ءايحلا باب - ٤

“A1نم لبر ىلع رم هي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمح نبا نع -  

 نم ًءايحلا ناف هغد : لع هللا ا لاَقُف ءءايحلا يف ها طيب راصنالا

 . هيلع ٌقفتم تم «ٍناميإلا

 م قفنم کب لإ يني ٌءايحلا»

 وشل

 . ريخ 1 ٌءايحلا» : لاق وأ (هلک ريخ ٌءايحلا» : ملسمل ةياور يفو

 ٌعْضب ناميإلا» :لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو - 7

 ىذألا َةَطاَمإ اَهاَنْدَأَو هللا لإ هلإ ال لز اهلنا ةَبْعُش نوتسو عضب أ «نوعبسو

 . هيلع ى ٌقفتم «ِناَميإلا نم ةَبعش ُءايحلآ «قيرطلا نع

 51 ر 52 2 5 د و "ع 2 80

 ٍةَرْشَعْلا ىلإ ةثالثلا نم وهو ءاهحتف زوجيو ءءابلا رسكب :«عضبلا»
 هال ايف اع A ع ف ل دفا
 رجلا يذؤي ام :«ىذألاو» .ةلازإلا : «ةطامإلاو» .ةلصخلاو ةعطقلا : «ةبعشلاو»

 . كلذ وحنو رذقو ٍدامرو نيطو وشو

 ٌدشَأ اهب هللا لوسر ناك :لاق «هنع هللا يضر ٌيرْذْحلا ٍديعس ىبأ نعو -4

۲۹ 



 ر سقس

 ٌقفتم .ِههجَو يف ُهاَنْفَرَع ُهُمَرْكَي ايش ىأر اًذإف ءامرذج يف ِءاَرَْذَعْلا َنِم نم ٌءايح

 هيلع
 ةا

 ٍريصقتلا نم ُمتمَيوء عقلا ر ىلع كع قل ِءايحلا فيِ ٌءاملعلالاق

 ةيؤر ُءاَيَحلا :لاق هللا ُهَمِحَر دينجلا مساقلا يبأ ْنَع اورو . حلا يِ َّقَح يف
2 

 ةا يمت ةلاخ اه كلت ءريصقتلا ةي ؤرو  مَعَنلا : يأ  ءالآلا

 رسلا ظفح تاب 6

 ."4 :ءارسإلا «ًالوُؤْسَم ناك َدُهَمْلا نإ ِدْهَمْلاب اوُقْوَأَو2 : ىلاعت هللا لاق

 ْنِم َّنإ» : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ّيِرْذُحلا ٍديعس يبأ نع -6

 هلل يِضْقيَو ٍةَأْرَملا ىلإ يِضْقُي َلُجّرلا ٍةَماَِْلا موي ةر هللا َدْنِع سالا رم
 رو

 نيح هنع هللا يضر رمع نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو - 7

 ِهْيَلَع ٌتِضَرَعَف «هنع هللا يضر نافع َّنْب َناَمُْع تيل :لاق ُهَصْفَح هت تميت
 .يرمأ يف ٌرظْنأَس :لاق ؟َرمُع نب ةَصْفَح كحك َتِْش نإ :ٌتلقف َةَضْفَح
 رحب ابأ ٿيل .اذه يمي جوتا ال نا يل ادب د :لاقف « يني مت « َيِلايَل تنبل

 د َنَمُع تب ةّصفخ كتحكنأ تش نإ :تلقف «هنع هللا يضر َقيَدصلا

 امم ىلع يم وأ هيلع بكَ اا لإ جَ ملف ءهع هللا يضر ركب
 َكّلَعَل :لاقف ركب وُبأ يني .ُهاَيإ اهتضكنأف ءب يلا اَهَبطَح مث يلي تنل
 :لاق . ْمَعْن :تلقف ؟ايَ كيل مجرا ْمَلَف ةَصْفَح ّيلَع َتْضَرَع نيج ّيَلَع َتْدَجو

 يلا نأ ُتِْلَع بنك يأ لإ يلع تْضَرَع ابف َكْلإ عجزأ نا يغني م هَ

 .اهتلبقَل هلك ل لا اَََرَت ولو قي هللا لوسر رس َيِْمأَل كأ ملف ءاَهَرَكَذ ةي
 . يراخبلا هاور

 .هنع هللا ىضر اوز ناک « جوز الب تراص : يأ َتْمّيَأت» : هلوق

 .تبضغ : «تدجو»
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 تلا دنع ه6 ينلا جاوز نك :ٌتلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نو ۴

 ءأْيَش و هللا لوسر َِيْشِمْنِ هتي ء ءى ام ءيِشْمَت اهنع هللا يضر ٌةَمِظاَف
 مث هِِلاَمش نع وأ ونيو َْعاَهَسلجَأ مث «يتنباب ابحت :لاقو اهب َبَحَر اهآَر امل
 ٌتلقف تكجضف َةّيناَّلا اَهَّراَس ءاَهَعَرَج ىَأَر امْلُف ءاديدش ٌءاَكب ٌتَكَبف اَهُراَس

 ماف امَلَف !َنيِكْبَت نأ مت ِراَرّسلاب هِئاَسِن نب ْنِم يي هللا لوسر ِكَّصَخ :اَهَل
 ىلع ّيِشْفأل تنك ام :تلاق ؟ي هللا ٌلوسر ِكل َلاَق ام :اَهتْلَأَس و هللا لوسر
 يل اَمب َكْيَلَع ُتْمَرَع :ٌتلق 5 هللا ٌلوسر يفوت اًمْلف .ُهّرِس هي هللا لوسر
 . معتق نالا ام :تلاقف ؟ هللا لوسر ِكل لاق ام ينيأَلح اَمَل «قَحلا ن رم كِيَلَع

 لك يف نارا ةرخ ناك ٌليِربج ّنأ» ينربخأف ىلوألا ةرَملا يف يناس نيج ام

 ٍدَق الإ َلَجألا ىرأ ال يا ور الا يضر اع ر يبرم و ا

 يذلا يئاكب تيك «كل اأ فسلم هن «يرېصاو هللا يقتاف برقا

 ينو نأ َنيَضَْفاَنأ ةملياف اني :لاقف ةّيناثلا ينْراَس يعرج ىأَر ملف .ِتْيَأَ

 .ِتْيََر يذلا يكجص ٌُتكِحْضق دملا هذه ِءاَسِ ةدّيَس وأ «َنيِنِمْؤُملا ِءاَسِن َةَدْيَس
 . ملسم ظفل اذهو . هيلع ٌقفتم

 انو كي هللا لوسر َّىَلَع ىت :لاق هنع هللا يضر «سنأ نع باث نعو -4
 امَلَق . يمأ ىلع تأطبأف ةجاح يف يم انيل َمْلَسَف ءِناَمْلِغْلا َعَم ُبَعْلَ
 ام :تلاق ءٍةَجاَحل هلي هللا لوسر ىتْعَب :ٌتلقف ؟َكَسِبَحاَم :تلاق ٌتْيِج

 ماع 2 2 2 ر هم ل 5 ئ ۶ء 9 ي

 :سنأ لاق .ادحأ ةي هللا لوسر رسب نربخت ال :تلاق .رس اهنإ :تلق ؟هتجاح

 يراخبلا یورو « ملسم هاور :تبات اي ت كتدحل ادحأ هب َتْنّدَحْوَل هللاو

 . .٠ مب م ” هر
 :ارصتخم هفت

 دعولا زاجنإو دهعلاب ءافولا باب - 5

 .4"1 :ءارسإلا «ًالوُؤْسَم ناك دْهَعْلا نإ ٍدِهَمْلاِ اوقؤأو» : ىلاعت هللا لاق

 اي» :ىلاعت لاقو 4١. :لحنلا 4مَتْدَهاَع اذإ هللا ٍدْهَعِب اوُقْوَأَول : ىلاعت لاقو
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 مل اونمآ َنيِذّلا اهي اي : ىلاعت لاقو ١. :ةدئاملا «ِدوُقعْلاِب اوو اونمآ َنيذْلا اهي

 : فصلا «َنوُلَعْفت الام الام اوُلوُقَ د ْنَأ هللا َدْنِع ًاتْفَم ربك ءَنوُلَعْفَت ال ام َنوُلوُقَ

”. 

 تِفانُملا ٌةَيآ» :لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -8

 . هيلع ٌقفتم «ناخ نمت ا اذإو ءٌفّلخُأ َدَعَو اذإَو ءَبَّذَك َتَّدَح اذإ :ٌثالَ

 .«ملسم هنأ مَعْرَو ىَلَصَو ماض ْنإَو» : ملسمل ةياور يف دار

 اک هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب وللا دبع نعو -

 هيف تنا نهتم ةلصحن هيف تناك نمو N : لاق

 دهاع اذإو بدك ثذدَح اذأو ناخ نمت اذإ :اَهَعَدِي ىتخ - ٍقافنلا نم كي

 . هيلع ٌقفتم «رَبف مصاحخ اذإو ردع

 ا SEES ل ما

or 6 

 لاق 4: يبا نإ OT نأ 5 1 ب ل نرس دنع

 ا : يل لاقف ٍقئايسمخ يه اذأف ءاَهَتْدَدَعَف ةَيْنَح يل ىثَحف ءاَذَكَو اًذك يل

 ريخلا نم هداتعا ام ىلع ةظفاحملا باب - ۷
 «مهِيفنأب ام اوری ىتخا موشي ام ريقي ال هللا نإ: ىلاعت هللا لاق

 ٍةَوُق ٍدْعِب نم اَهْلْزَغ تضقن يتلاك الوكت الو» : ىلاعت لاقو ١١. :دعربلا

 .۹۲ :لحنلا (ًاثاکنأ

 ضوُقنملا ُلْزَعْلا وهو «ثكن ُمْمَج :«ثاكنألار»

 ُدَمألا ْمِهْيَلَع َلاَطَف ُلْبَق ْنِم َباَتكْلا اوتوُأ َنيِذَلاَك اونوُكَي الوإ» : یلاعت لاقو
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 «اهتياَعِر ٌقَح اَمْوَعَر امف : ىلاعت لاقو . ١15 :ديدحلا 4 ْمُهْبولَق تقف

 . ۲۷ :ديدحلا

 يل لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ۲

 َماَيق َكَرَتَق ليلا موق ناك ءٍنالف لْثِم نكت ال ءهللا َدْبَع اي» : ل هللا لوسر
 . هيلع ٌقفتم «! ليلا

 ءاقللا دنع هجولا ةقالطو مالكلا بيط بابحتسا باپ ۔ ۸

 لاقو ٨۸. :رجحلا 4َنيِنمْؤُمْلل كَحاَنَج ضِفخاَو» : ىلاعت هللا لاق

 . 4 :نارمع لآ «َكِلْوَح ْنِم اوْضَقْنال بْلَقْلا ظيلَع أَف َتنُك ولو : ىلاعت

 راثلا اوُقتا» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر متاح نب ّيِدَع ْنَع 4

 . هيلع ٌقفتم «ةبيط ِةَمِلَكِبف ذي ْمَل ْنَمف ٍةَرْمَت قشب ولو

 هةَفَدَص َةيطلا ُةَمِلكلاَو» :لاق لو ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -4

 .هلوطب مدقت ثيدح ضعب وهو . هيلع ٌقفتم

 َنِم رحت ال» ل هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر رد يِبَأ نعو "6

 . ملسم هاور (قيِلَط هجوب اأ ىقلت ناولو ایش فورعملا

 كلذب الإ مهفي مل اذإ مهفيل هريركتو

 ًاثالَئ اهَداَعَأ ملكي ملكت اذإ ناك هي يبنلا نأ هنع هللا يضر سلا نع 20

 هاور .ًاثالث ْمِهيَلَع مس ْمِهيَلَع مْلَسَ موف ىلَع یت اذإو هلع رهط

 لك همهم الَصْفامالَك ب هللا لوسر مالك َناَك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۷
IFoo Qo 

 .دواد وبأ هاور . هعمسي نم

 فل



 مارحب سيل يذلا هسيلج ثيدحل سيلجلا ءاغصإ باب - ٠١

 هسلجم يرضاح ظعاولاو ملاعلا تاصنتساو

 يف كك هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر هللا ٍدبع نب ريرج نع - ۹۸

 ُبِرْضَي ًارافك يِدْعَب اوعجرت ال : لاق سانا تصئتسا» : ٍاَداوْلا ٍةمجَح

۶ 

 . هيلع ٌقفتم « ضْعَب َباَقِر ْمُكِضْعَب

 هيف داصتقالاو ظعّولا باب - ١

 «ةئَسَحلا ٍةَطِعْوَملاَو ةَمكجلاب كبَر ليس ىلإ ٌحْداِظ : ىلاعت هللا لاق

 . ٠١١ :لحنلا

 هنع هللا يضر وسم نبا ناک :لاق َةَمَلَّس نب قيقش ,لئاَو يبا نع - 144

 اَنَتْركَذ كنا ُتْدِوَوَل «نمحرلا ِدْيَع اأ اي :لَجَر هَل ٌلاَقَ سيه لک يف انكي

 ملون ياو مليا نا ةر ينا كلذ نِي يمي هئ امأ : :لاقف « موي لک

 ٌقفتم .انيَلَع ٍةَماَسلا َةَفاَخَم اهب انوي لك هللا لوسر ناك امك ءِةَظِعْوَملاِب

 . هيلع

 لوسر ٌتْعِمْس ا الا يضر تنل نر 000 07٠6

 اوليطأف ءِدهقف ْنِم ةن هح رق ءلجّرلا ةالص لوط نِ :لوقي ل هللا

 . ملسم هاور «ةبطخلا اورصقأو ةالصلا

 ستار م السلا م 2 E ع

 ةلاد ةمالع : يأ «ةددشم نون مث «ةروسكم ةزمه مث ( ةحوتفم ميمب (ةلثم»

 ْعَم يل أ انا انی ن ا يفر ىلكا كا ٠ نب ةيواَعم نعو - ۷۰1

 7 ينامرف هللا كمحري :تلقف ةف موقلا نم لجر سطع ْذِإ لك هللا لوسر
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 نوقت اول ؟ ىلإ َنورظت ْمُكَنأَش ام اهاّيمأ َلُكتاو :تلقَف !مُهِراَصِبَأِب

 ىلص امَلَف .َتَكَس ينكل يننوتُمَصُي مهتيأر امل !ْمِهِذاَخْمَأ ىلَع مهيدي

 هنو اميل َنَسْحَأ هَدْعَب الو هلْ ًامَلَعُم تْيآَر ام يما وه يبأبق يي هللا لوسر

 اهيف حّلُصَي ال َةالَّصلا ٍهِذه َّنِإر :لاق ,ينمتش الو ينبرض الو ينَرَهَك ام ِهللاَوَف

 لاق امك وأ هِْنَآَرَقْلا او يبکتلاو خيبستلا يه اَمْنِإ ع ساثلا مالك م يش

 هللا ءآج ْدَقَو ءةِّيِلِهاَجِب ٍدْهَع ٌتيِدَح ينإ «هللا لوسر اي :تلق .هلي هللا لوسر

 لاجر انمو :تلق «مهتأت الف» :لاق ؟ناّمُكْلا َنوُنَأَي الاجر ام َّنِإَو « مالسإلاب
 هاور ؛مُهَنَدَصَي الق ‹«مهرودص يف هنودجُي ُءْيش كاذ :لاق ؟ نورّيطتي

 . ملسم
 ام :يأ «ينّرَمَك ام» .ةعيجفلاو ٌةَبيِصملا :ةئّلثملا ءاثلا مضب «ٌلُكُتلا»

 . ينَرَهَن

 اک هللا لوسر اَنَظَعَو :لاق هنع هللا يضر ٌةيراَس نب ِضاَيَرِهلا نع نعو -6

 قبس ْلَقَو ثيِدَحلا رکذو نويغلا اهنب َْتْفَرْذَو ءبوُلُقلا اهم ْتْلِجَو َةَظِعْوَم

 ثيدح هنإ :لاق يذيرتلا نأ انركَذَو عةْبَسْلا ىلع ةظفاخملاب رمألا باب يف لامك

 . ٌحيحص ٌنسح

 ةنيكسلاو راقولا باب - ۴

 اذإَو ًانوَه ضزألا ىلَع َنوُشْمَي َنيِذّلا نمْحرلا ُداَبِعَوِل : ىلاعت هللا لاق
 . ٠۳ :ناقرفلا «ًامالَس اوُنَق َنوُلِهاَجلا مُهَّبَطاَح

 ًاعيجتسُم 85 هللا لوسر ُتْيَراَم :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۴

 . هيلع ٌقفتم . مسي ناك اَمْنِإ ُةَناَوهَل هن ىَرُت یخ ًاكحاض ْطَق

 . فلا يفقس ىصفأ يف يتلا ةمحّللا يِهَو :واَهل عنج «تاْلا



 امهوحنو ملعلاو ةالّصلا نايتإ ىلإ بدلا باب 4

 راقولاو ةنيكسلاب تادابعلا نم

 :جحلا «بوُأقْلا ىَوْقَت 7 ْنِم اهنإق هللا ر ٌرِئاَعَش ْمُظَعُي نمو : : ىلاعت هللا لاق

 ضي

Ye اذإ» : لوقي و هللا لوسر ثعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٤ 

 مكيلعو «نوُشْمَت متنأو اَموتأو 3 نا شاو اوت الق ءةالصلا تمیقآ

ع قفتم «اومتأف ْمُكَاَف اَمَو ءاوُلَصف مُتكرْدأ ام كسل |
 . هيل

 يف َرُهَف َةالَّصلا ىلإ ُدِمعَي ناك اذإ ْمُكَدَحَأ َنإف» :هل ةياور يف ملسم داز

 .(ةالص

 عِمَسف َةَقْرَع موي ه6 ّيبنلا ْعَم ءَ هلأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 7

 :لاقو مهلا ِهِطْوَسب َراشأف «لبالل او انشر ًادیدش ا هَءاَرو ليك ياا

 ىورو «يراخبلا هاور «عاضيإلاب سيل ربلا ْنِإَف ٍةَئيكّسلاب ْمُكُيَلَع سانلا اُهي

 :َوُهَو «ةروسكم ةزمهو هاي اهلبق ةمجعم ٍداضب عاضيإلاو» .ةَعاطلا :هٌريْلاد

 .عارسإلا

 فيضلا ماركإ باب - 44

 اوُلَخَد ذإ َنيِمركُملا َميِهاَرْبِإ فيض ٌتيدح َكاَنَأ لَه : ىلاعت هللا لاق

 لجمب ًءاجَف ِهِلهأ ىلإ ْغاَرَف « َنوُرَكْنُم و ُمالَس لاق ءًامالّس اوُناَقَف هيلع
 :ىلاعت لاقو .۲۷- ۲٤ :تايراذلا «نولكات الأ : : لاق مهيلإ برق ؛نيِمَس

 ِءالؤه موق اي لاق تائيسلا ْنولَمْعَي اوناک لب نمو ء هيل نوعرهي هموق :ءاَجَوِل

 لُجَر مكنم سيلا يفيض يف ٍنوُرخت الو هللا اوقئاف ءمكل رهطأ نه يتانب
 . ۷۸ :دوه «ٌديِشَر
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 للاب ٌنِيْوُي ناك نم» :لاق هب يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -

 ُهَمِحَر لصيف رخآلا موّيلاَو هللاب ُنِمْوُي ناك ْنَمو ُهَفيَض مركيلف رخآلا موُيلاَو

 .هيلع ٌقفتم «َتْمْصَيِل وأ ًاريَخ لقيلف رخآلا مويلاَو هللاب ْنِم وي ناك ْنَمَو

 َتعِمَس :لاق هنع هللا يضر يِعاَرحلا ورمع نب ٍدليَوُح حْيَرُش يبأ نعو -۷

 (ةَنَرْئاَج ُهَفيض ْمركيلف رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْؤي ناك ْنَم» :لوقي ةي هللا لوسر

 ناك امف « ماي ةنالث ُةفاَيضلاو . هليل ةموي» :لاق ؟هللا لوسر اي ُهَتَرئاَج امو :اولاق

 .هيلع ٌقفتم «هيلع ةَقَدَص وهف كلذ َءاَرَو

 يهَمُئُؤي ىتح هنآ دنع می نأ ملل لج الد : ملسمل ٍةياور يفو

 .«هب هير ُهَل َءْيَش الو ُهَذْنِع ُميِقْيا :لاق ؟ُهَمْي وي فيكو «هللا لوسر اي :اولاق

 ريخلاب ةئنهتلاو ريشبتلا بابحتسا باب ٥
 « ُهَنَسْخَأ َنوُعِيَف َلْوَقْل وميت َنيَِّلا ِداَبِع رش : : ىلاعت هللا لاق

 مهل تانجو ٍناوْضِرَو هني ةَمْحَرِبْمُهبَو مهرس : ىلاعت لاقو . 1۸ - ۱۷ :رمزلا

 «نوُدَعوُت منك يتلا ةنجلاب اورشبأو» : ىلاعت لاقو ؟١ :ةبوتلا مميِقُم ممن اهي

 لاقو ١. :تافاصلا 4 ميِلَح مالغب هنري ىا او ١". :تلصف

 :ىلاعت لاقو .59 :دوه «ىَّرشْبْلاِ ميِهاَربا سُر تان ذقلو» : ىلاعت

 :دوه «َبوُقغَي َقاَحْسإ ِءاَرَو نيو قاخشاپ اان تكحضف ةمئاَق ةنأرماو»

 كوشي هللا ن باَرخملا يف يلي ُمئاَف ومو ٌةكِئالَملا ُهَتَداَنَقط : ىلاعت لاقو ١

 هللا نإ ُميْرَماَي ٌةَكِبالَملا تاق إل : ىلاعت لاقو .۳۹ :نارمع لآ (یځتپ

 ةريثك بابلا يف تايالاو ءةيالا ٤٠ : نارمع لآ 4حيسَملا ُهُمْسا ُهْنِم ٍةمَّلَكِب ِكّرْشَبُي

 . ةمولعم

 :اهنم «حيحصلا يف ةروهشم يهو ءًادج ةريثكف ثيداحألا امأو

VAيبأ نب هللا دبع - ةيِواَعَم وبأ لاقيو ت هنأ لات ميهاربإ يأ نع د  
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ءةجيدخ ٌرْشَب لي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ىَفْوَأ
 يف ټيبب ءاهنع هللا يضر 

Pry 

 33 ار ب حل ا
 . هيلع قفتم . بص الو هيف بخص ال « بصق نم ةنجلا

 ع

 قاب دل م ناقل“ ف 8 2 2

 .طغللاو حايصلا :«بخصلاو» .ٌفوَجملا قل وللا انه «بصقْلا»

 يب 2 و ا
 . بعتلا : «بصنلاو»

 جوخ م هب يف اضْوَت هنأ .هنع هللا يضر ٌيِرَعْشألا ىسوم يبأ نعو 6

 َلَأَسَف « دجشملا ءاَجَف ءاذه يوي ُهَعَم ّنَنوُكَأَو كك هللا لوسر نمل :لاقف

 ىتَح ُهْنَع ُلَأْسَأ هِرْئَأ ىلَع ُتْجَرَحَف :لاق ءانهله َهَبَو :اوُناَقَف يلا نع

 أضَوَتو ُهَتَجاَح كي هللا لوسر ىَضَق ىّتَح بالا دنع ٌتْسَلَجَف ء سير رب َلْخَد

 هِيَئاَس ْنَع َفَشَكَو هُم َطّسْوَتَو سيرا رب ىلَع َسَلَج ذق وه اذا هيل تمم
 نوكأ :ُتْلُقَف بالا َدْنِع ُتْسَلَجَف ءُتْفَرَصنا مت هيلع ُتْمُلَسَف يلا يف اَمُهَالَدَو
 0 : تلق بلا ْمَهَدَق هنع ُهللا ّيِضر رْكَب وُ ءاَجَ لا 455 هللا لوُسَر َباوب
 اذَه هللا َلوُسراي :ٌتلَقَف َتِبْهَذ مئ كسر ىلع :ُتْلَقَف ركب وبا :َلاَمَق ؟اذه

 :رُكَب يبأل تلف ىح ُتَبْأَف هةنجلاب هريو هَل ُنَذَئا» :َلاَقَف ذاَمْسي ركب وُبأ
  4 oTا اکو كل م2 م وگو 0

 يبنلا نيمي نع سلج ىتخ ركب وبأ لخّدف ٍةنَجلاب كرشبي هللا لوسرو لحدا 25
a ا اک 3-55 و r سد” 8 8 هم ةر 2 5 25-5 

 نع فشكو لَو هللا لوسر عنص امك رئبلا یف هيلجر ىلدو .فقلا ىف ُهَعُم
a معمق ل هر 2 2 وعر مر 3 ت 

 در نإ : تلقف ‹ينقحليو اضوتي يخأ تكرت دقو «تسلجو ت حر مث هیقاس
  00و هدر معو ا ال وا اف ريف سم ىو« وي2 و 20 7

 ؟اًذه ْنَم :تلقف ءَباَبلا كرحُي ْناَسْنِإ اذإف ءوب تا اريح  ُهاَحَأ دیری  ٍنالفب هللا
  0 3 ole 2 5 9 2م  57 Aها

 في هللا ٍلوُسَر ىلإ تئج مث ءَكِلْسِر ىلع :تلقف :باطخلا ُنِب ٌرَمُم :لاقف
1a a og 2م م يف 0 راموس © 38 2 هم م و > 

 تئجف «ةنجلاب هرشبو هل نذئا» :لاقف ؟نذأتسي رمع اذه :تلقو هيلع تملسف
 اک و داع زق نك ع ف ور دو هعمل 2 2182 ا

 هللا .لوّسَر ْمَم ٌسْلَجَف لخدف ءةنجلاب كو هللا لوسر كرشبيو نذأ :تلقف هَرْمَع
 همم رر 7 . ء م  a 0ا ا  ora 21كور ر 0

 نإ :تلقف تسلجف تعجر مث ءٍرئبلا يف هيلجر ىلدو ءِهراسي نع فقلا يف هاك
3-95 fa ا ے2 ال ىه ر 5 ا a “يب ي 7 

 ْنَم :تلقف .َباَبلا كّرحف ناسنإ َءاَجف ءدب ِتأَي  هاخأ ىنغعي  اريخ ٍنالفب هللا دري
 ةتربخأف كو ىبنلا تئجو كسر ىلع :تلقف نافع نب نامثع :لاقف ؟اذه  EÊا ل ا وا E 5 و ثور ماع 8

 سام

0 

 رو Sol a م
lar 71 55 ه ج : وو 2 ا ا کا  

 كرشبيو لحدا : تلقف تئجف (هبيصت ىولب عم ٍةنجلاب ةو هل نذئا»و :لاقف

۳۹۸ 



 ردع 0 رق لخت كيس 0 لوسز

 ل

 َناَمْتُع نأ :اهيفو . بالا ظْفحب كي هللا لوسر يرو : ةياور يف دازو

 . ُناَعَتسُملا هللا :َلاَق مت  ىلاعت للا َدِمَح ُهَرْشُب نيج

 و .ةجوت : يأ 3 ميجلا ديدشتو واولا حتفب «ةجوو :هلوق

 8 لاو ل اهذدعبو ءءارلا رسكو ةزمهلا و :«ٍ سير

 ديدشتو فاقلا مضب ا . فرص غنم نم مهنمو ‹ٌفورصم وهو ءم نيش

 .روهشملا ىلع ءارلا رسكب ؛ «كلسر ىلع»و :هلوق شلا لوح ءيافلا

 . قفا : ْيَأ ءاهحتفب ليقو

 كي هللا ,لوسر لوح أدوُعُف انک :لاق ُهنع هللا يضر ةريره يبأ ٌنعو -

 نيب ْنِم و هللا لوس ما «رفن يف امهنع هللا يضر ٌرَّمْعَو ركب وأ ًاَنَعَمَو

 عزف نم لوا تنك ءاَنْمُقَف اًنْعْرَفَو كري ْنَأ ائيِشَحَو ءانيلع ًاطِبأَ اًنِرُهْظَأ

 ترف ءِراَجْنلا يل راصنألل ًاطئاح بْ ىتح كَ وللا لوسر يِفَبأ تجرح

 u و ا ءابآب هل آ ُدِجَأ له هب

 » :لاقف كي هللا لوُسر ىلع ٌتْلَخَدَف «تْرفتْحاَف - رْعَصلا ُلَوُدَجلا : عيبرلاو

 0 :تلق «ٌكناش امد :لاَق اللا َلوُسَر اي ْمُعَ :ُتْلُقَف (؟ةَريَرُه

 «عزف ْنَم لوا تنك ءانغزفف ءاننوُك عطقفت نأ اني ءانيلَع تاطبأف َتْمقَق

 :لاقف . يئارو سائلا ءالؤهو ُبلْعتلا زفتي امك ٌتْرَفَتْحاَف طئاحلا اذه تيا

 ِءاَرَو ْنِم َتبِقَل نمف «نيئاه يلعب ْبَهْذا» :لاقف ِهْيَلْعَت يناطغأو «ةريره اَبَأ ايد

 ٌركدر ةة جلاب مشق هلق اهب ًانقيتسُم هللا الإ ةلإ آل نأ دهي طئاحلا اًذنه

 . ملسم هاور «هلوطب ٌثيِدَحلا

 يف هرسف امك  ميجلا حتفب  ُلَوُدَجلا ْوُهَو ٌريغصلا ٌرِهنلا :(عيبرلا»
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 تینانفت : يازلاب هانعمو «.يارلابو ِءاَرلاب يور «تّرفتحا» : هلوقو .ثيدحلا

 Rs يي عه ع

 كر ييادجلا E ههجو لوو یکبف ا ٍةقاَيِس

 TE اَمأ ؟اًذك لَو هللا لوس كرش امأ انا اي

 وللا لوّسر اكل ناو هللا لإ هلإ ال ْنأ EE اَم لصف :لاَقف ههجوب

 هللا لوسرل ًاضْعُب دش ُدَحَأ اَمَو ينتيأر ذل : ثالث ٍقاَبْطَ ىلَع تنك دق ينإ

 َكْلَي ىلَع َتُمْوََ ف هني تكدس دق نوكأ نأ نم لإ بح الو « يب ۇل

 هلي ّيبنلا تي يبق يف مالإلا هللا َلَمَج اًمَلَف يرانا لْهَأ ْنِم تْنَكَل لاحلا

 كلام» :لاقف يا تضف ت طش كْعياَبَألف كنيمي ْطّسِبا :ٌتْلَقَف

 :لاق ٠ يل رفعي نأ :ُتْلُق «؟اَداَم ُطرَتْشت» :لاق طرَتْشا نأ تدر :تلق «؟ورمَع اَي

 ناو ءال ناك ام ٌمِيِهت ةّرجهلا نأ بف ناك ام ُمِدْهَي ُمالْسإلا نأ َتْمِلَع اَمَأد

 لجأ الو ا هللا لوسر نِ ّيلإ ّبَحأ ٌدَحأ ناك امو لب ناک ام مهي جلا

 ُهَفِصَأ نأ تلبس ولو ههل ًالالجإ هنم ,ينيغع المأ نأ قيا تنك امو ءم يني يف

 نوكأ نأ توج لاخلا كلب ىلع تم ولو .هنم ينيَع ًالمأ نكأ مل ينا ءتقطأ ام

 الت تم الا اذإف ؟اهيف يلا ام يردأ ام ايش يلو مث قنَجلا لأ ْنِب

 يربك لوح اوميقأ مث ٠ اتش بارتلا يلع اونُسَف «ينوُمَتفَد اذإف رات الو ةا

 لسر هپ م ُمِجاَرَأ ام ٌرظنأو مكب سناتسأ ىَتَح ءاهمحل مسقيو ٌروزَج ٌرَجنت ام َردَق
 1 ملسم هاور . يبر

 اليل يلق ُهوُبِص : يأ ءةلمهملابو ةمجعملا نيشلاب َيِوُر «اونش» :هلوق
 . ملعأ هناحبس هللاو
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 رفسل هقارف دنع هتيصوو بحاصلا عادو باب - ٦

 هلم ءاعدلا بلطو هل ءاعدلاو هريغو

 ىفطضا هللا نإ ّيِ اي ُبوْعَيوهبِنب مهار اهب ىّصْوَو9 : ىلاعت هللا لاق
 توقعي َرّضَح ْذِإ َءاَدَهش تك م ومل متنا الإ َنتومت الف َنيّدلا كَل

 ميهاربإ كئابآ ةلإَو كهلإ ُدُبْمن اوُلاَق يِدْعَب ْنِم نوُدُبعَت ام هيئي لاق ّدِإ َتْوَملا

 AYY IPY : ا ليات

 :ثيداحألا امأو

 رك تا ىف قش ىلا هنع هللا يضر ٌمَقْرَأ نب ٍديز ٌثيدَح اهنمف - ۷1۲

 ES ءًبيلجخ انيف لو هللا لوس اق :لاق - - هلو هللا لوسر تیب لم

 شرت نش اقأ امنا سالا اًهيأ الأ ءُدْعَب امأ» : لاق مث كد ظَعَوَو هيلع ىو

 هيف هللا ٌباتك : امه :ِنيلَقُن مكيف كرا نأ ءٌبيجأف يب لوس ينأي ْنَأ

 هللا باك ىلع تحف (هب ا هللا باتكي اخف رولا ىدهلا

 دقو . ملسم هاور «يتيب له يف هللا مكر « يتيب : لُهَأو» : لاق هيف َبعَرَو

 . هلوطب قبس
 هللا لوسر انت :لاق هنع هللا يضر ِثريوُحلا نب , كلام َناَميَلَس يبأ نعو ام

 ال هللا ٌلوسر َناكو ةي نير هلع ا «نوُبراقتم ةببش نحنو

 ءاننرخخأف اتل نم انكرت ْنْمَع اا انها اَنقَبْشا ِدَق انَأ نظف ءًاقيفر ًاميجر

 اذك ةالَص وُلَص ءمهورمو مُهومّلعو «مهيف اوُميِقَأف «مكيلمأ ىلإ اوعجرا» :لاقف

 ْمُكَل ندو ة ةالصلا ترضخ اذإف ند نف اد وضو ءاَذك نيح يف

 . هيلع ٌقفتم «مكربكأ ممي . ْمُكدَحَأ

 .«يلصأ ينوُمتيأَر امك اوُلَصَو» :هل ٍةياور يف يراخبلا داز

 .نيفاقب يورو .فاقو ٍءافب يور «اقيفَر ًاميِجّرا» : هلوق

۲۲١ 



 يف ل4 ّيبنلا تناتشا :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرَمُع نعو - 714

 تما یر ام ةملك لاقف . «كئاغد ْنِم يخ اي د انس الر : لاقو «نِذأَف ' |

 .اًيندلا اهب

 يذمرتلاو «دواد وبأ هاور .«كئاعد ىف يخ

 ناك امهنع هللا يضر َرَمُع نب هللا دبع نأ َرَمُع نب هللا بَ نب ملاس نعو - ¥10

 ال هللا لوز ناك امك كَذَا ىَتَح ينم ُنذأ : ًارْفَس دارا اذإ ,لجرإل لوقي

r 

 هاور كِلَمَع میټاوخو «كَتَناَمَأَو كنيد هللا ٍدوتْسأ» :لوقيف ءانعدوي

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو .يذمرتلا

 ناك :لاق هنع هللا يضر ٌيِباَحَّصلا يمطَحلا َديِزَي نب هللا ٍدبع نعو -71

 ءمكتنامأو مكنيد هللا عٍدوتسأ» :لاق شيجلا عدوي نأ دارأ اذإ ة5 هللا لوسر
 .«مُكْلاَمعَأ ميت تاوخو

 o دانسإب هريغو دودادوبأ هاور ‹ حيحص ثيدح

 :لاق « ينذز ا یوا e لاقف «ينڏوڙُف 50 ٌُديِرُأ ينإ هللا

 ىذمرتلا هاور تنك اين ريحا كل ٌرْسْيَو» :لاق «يندز : لاق ««كبنذ رْفَغَو»

 . نسح ثيدح : لاقو

 ةرواشملاو ةراختسالا تاب 47

 : ىلاعت لاقو ء١۹١٠ :نارمع لآ «رْمألا يف مهرواشو# : ىلاعت هللا لاق

 .هيف مهيب َنوُرَواَشَتي : يأ .۳۸ :ىروشلا 4 ْمُهنْيَب ىروش ْمُهَرْمََول

 ف ةراخيتسالا م ا هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يفر راج نع ج 71۸

 نيتعكَر عكريلف ,رمألاب مكد مه ھه اذإ» لوق كارلا نم ٍةَروُسلاك اَهّلُك روما

۲۲۲ 



 ءَكَرذعب كريقتسأو كيوب كريخَتْسأ ين مهلا :لقيل مث ءٍةضيرَلا ِرَْغ ني
 الع َتنَأو ءُمَلْعأ الو ملغ دف الر ُرِدَقت َكْنِإَف ؛ ميِظَعلا ٌكِلِضَف ْنِم كلان

 ٍةَبِقاَعَو يشاَعَمَو ينيد يف يل ريخ ّرمألا اذه نأ ُمْلْعَت َتْنك نإ مهلا .ٍبوُيْعلا

 هيف يل كرا 2 يل هرسيو يل هردقاف «هلجاو يرْمأ ,لچاع» : لاق ْوَأ «يرْأ

 u «يرمأ ِةَبِقاَعَو يشاعمو ينيد يف يل رش رمل اًذه نأ ملعَت ٌتْنُك نإ

 «ناک الا يل ردقاو نع ينفرصاو « يئ ةفرصاف لجو يرمأ ,لچاعو

 . يراخبلا هاور . هتجاح يمسيو : لاق مهب ي قىدضرأ م

 ضيرملا ةدايَعو ديعلا ىلإ باهّذلا بابحتسا باب - ۸

 قيرط نم اهوحنو ةزانجلاو وزغلاو جحلاو

 ةدابعلا عضاوم ريثكتل رخآ قيرط نم عوجرلاو

 فلاخ يِ ُمْوَي ناك اذإ يلو يبنلا ناك :لاق هنع ُهللا يضر ٍرباج نع -۹

 . يراخبلا هاور . قيرطلا

 .رخآ قيرط يف ٌمَجرَو «قيِرط يف َبْهَذ : ينعي «َقيِرَطلا َفَلاَخ» : هلوق

 قيرط ْنِم جرحي ناك ا هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ركع نبا ٍنعو -

 العلا ثلا نم لحد كَم َلَخَد اذإو ٠ ٍسرعملا يتيرط ْنِم ُلخْدَيَو « ٍةَرَجّشلا
 و

 . هيلع فتم . ىلفسلا هيلا َنِم جرحي

 باب نم وه ام لك يف نيميلا ميدقت بابحتسا باب ۔ ٩
 ميركتلا

 ,ليوارسلاو ٌفخلاو ,لغتلاو بولا 9 مبتلا ٍلْسْعلاَو ِءوضولاک

 فثنو براشلا صَقَو ءرافظألا ٍميلقتو 2 .لاختكالاو ءِكاَوَّسلاو .دجسملا لوخدو

 ةَحفاَضُملاَو .برشلاو لكألاو ةالصلا نم مالسلاو سأرلا قلحو «طبإلا

۳ 



 امم كلذ ريغو ءٍءاطَعلاو ٍذخألاو ءءالخلا نم جورخلاو ا رجلا ماليساو

 نع يتاصبلاو طاختمالاك كلذ ا يف راسيلا ميدقت يحتسيو .هاتعم يف و وبه

 ,لعنلاو فلا علخو لدجسملا نم جورخلاو ىالخلا لوخدو ءراسيلا

 . كلذ هابشأو تارّذقتسملا لعفو ِءاجنتسالاز ‹بوثلاو ليوارسلاو

 اوؤَرفا ٌمُوَه :ُلوُقَيَق هنيه ُهَباَتِك ّيتوأ ْنَم اّمَأَفظ : ىلاعت هللا لاق
 ُباَحْصُأ ام ٍةَمْيَملا ٌباَحْضأَقط :ىلاعت لاقو .14 :ةقاحلا تايآلا 4ْةَيباَتِك

 .۹ 2م :ةعقاولا «ِةَمَكْشَملا ُباحصأ ام ٍةَمَئْشَملا ُباَحِصُأَو * ِةََمْيَملا

 يب كارت
 نميتلا ةبجعي لك هللا لوسر ناك :ْتّلاق اهنع هللا ّ يضر ةشئاع نعو -30

 .هيلع فتم . هلُعنَتو ءهلجرتو هِروُهُظ يف : هلك ِهِنأَش يف

 تناك هِماَعْطَو هروهطل ىنُمُيلا ‹ ا هللا لسو دب تناك : ٌتلاق اهنعو - 77

 دانسإب هريغو دواد وبأ هاور حص ثيدح . ىذا ْنِم ناک امو هئالخل ىَرْسُيلا

erg 

 î لي يلا نأ اهنع هللا يضر ٌةْيِطَع ع ما نعو 3-7

 قفتم «اهنم ٍءوضولا . عِضاَوَمَو اَهِنِماَيَمب َنَأَدبا» : اهنع هللا يضر بنيز

 ْمُكُدَحَأ لَعَتنا اذإ» :لاق لب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو -4

 اَمُهَرِخآَو لعنت اَمُهْلَوُأ ىنمُيلا نكتل . .لامشلاب ادْييلَف عَرَت اذإو ء ىنُمْلاب أَيْ
 3 9و

 . هيلع ٌقفتم عزن

Aهيفي لج ناك ا هللا ليسو نأ اهنع هللا يضر ةصْفَح نعو  

 يذمرتلاو دواد وبأ هاور .كلذ ىو اَمِل ُهَراَسَي ُلْعْجَيَو هاو هپارشو هماَعطل
 . هريغو

 اذإو < م اذإ» :لاق لي هللا وسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -365

 دانسإب يذمرتلاو دواد وبأ هاور «حیحص ثيدح « ْمُكَنِماَيأِب او ۇدباف :مئأضوت

4٤ 



VVةرمجلا ىتأف : ىنم ىتأ كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نعو -  

 هبناج ىلإ َراَشَأَو هذخ» يقالحلل لاق م 8 رخو « ىنمب ُهُلِزنَم یتا م م ٍءاَماَمَرَف

 . هيلع ٌقفتم . سانلا ِهيِطْعُي َلَعَج مث ءِرَسْيألا م مث «نميألا

 هش قالا لوا :َقَلَحَو هس َرَحْنَو ةَرْمَجلا ىَمَر امل :ةياور يفو

 ةلوان مث ءهايإ هاطغأف «هنع هللا يضر ٌيِراَصنألا َةَحْلَط اأ اَعَد م مث ةقلَحف َنَميآلا

 .« سانلا نيب ةميقا» :لاقف ةحلط اَبأ هاطغأف ُهقَّلَحف «قِلَخا» :لاقف ٌرَسيألا ٌّقشلا





 نم ا وصل ا

0 00 

 ْمُكَدَحَأ كأ اذإ» :ل هللا ٌلوسر لاق :ّتّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -8

 :لَقَيلَف ءِهِلَوأ يف ىَلاَعَت هللا مسا َرْكْذَي نأ يسن ْنإف «ىلاعت هللا مسا ِرْكْذَيلَف

 a .لاقو « يذمرتلاو .دوادوبأ هاور

 حل ا ا لاق «هماعط َدنِعو 5 ىلاعت هللا رعد تسب لجل

 لاق هلوخد دنع ىلاعت هللا كلت ل «لحد اذإو َءاَشَع الو مُكَل تيب

 متکرذا :لاق ِهِياَعَط دنع ىلاَعَت هللا ركڏي مل اذإو كيما متكرذأ : : ُناَطْيَشلا

 7 «ءاشعلاو تيبملا

 ا ن عض هلا ثور اتت ىلع اتیا ع مل ادت

 لوسر ذأ ¢ ماعلا يف e ؛مقذَت اًهنأك ٌةَيِراَج تَءاَبَف ءاماَعط

 : يلع هللا تش لاقف ولیب لحاف عُقد اما يبارغأ َءاجج مث اهدي ع هللا

۲۲¥ 



 وذهب َءاَج ُهّنِإَو ءهيلع ىلاَعَت هللا مسا َرَكْذُي ال نأ َماَعَطلا ٌلِجَتْسَي َناطِيْشلا نإ
 تڏا ءهب لجتشیل ّيبارغألا اذهب َءاَبَف ءاهدّيب ُتْذَحَأَف اهب لجيل ِةيِراَجلا
 ىلاعت ۾ هللا مسا ركُذ مث ؛ «اَمِهيَدَي م عم يدي يف هدي إو ویب يسفن يذّلاو ودين

 . ملسم هاور .لكأو

 غلو هللا لوس ناك :لاق هنع هللا يضر يبا حلا يشم نب َةّيْمَأ نعو- ۲
 اَهَعَفَر امل ؛ مقل الإ هاَمَط نم قي مل ىتح ةللا مسي مق (لكأي لجرو اسِلاَج

 لار امد :لاق مث ی يبنلا كجضف ءهَرِخآَو ُهَلْوأ هللا مسب :لاق هيف ىلإ
 . هْيطَب يف اَم َاَقَتْسا هللا مسا َرَكَذ امل ُهَعَم لكا ناطيشلا

 . ىئاسنلاو 4 دواد وبأ هأور

oره امأ» : هلي هللا لوسر لاق 51 ُهلَكَأف ا  

 .«مُكاَفَكل ىّمَس

 .ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو « يذمرتلا هاور

 :لاق ُهَنَدِئاَم عفر اذإ ناك ب يبنلا نأ هنع هللا يضر انا يبأ نعو ع1
 (انبر هنع ىنغتسم الو عدم لَو يِفَكَم ريغ « هيف اکرام ا اريثك هلل ُدَمَحلا»

 . يراخبلا هاور

 لكأ نمو -: : لل هللا لور لاق :لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نب ٍذاَعُم نعو -

 رفع رف الو ينم ,لوَح ريغ نقرر ءاذه ينم ي ءذلا ِهّللُدْمَحلا : لاقف ًاماعط

 ريج تیا لاقو . يذمرتلاو ءدوادوبأ هاور «هپنذ نم ٌمّدقَت ام هل

 هحْذَم بابحتساو ماعطلا ٌبيعَي ال باي ١

 نق اق هل هلا نور تاغ انو لف تع لا يو رر يبأ نع -*1
۲4 



 .هيلع فتم . هكر ُهَهِرَع ْنِإَو لكا ُاَهَمْشا نإ

 اَنَدنِعام :اولاقف مذألا هله ناس و ّيبنلا نا هنع هللا يضر رباج نعو -۷

 هاور هلَخْلا ملا م ا ملا م معن : :لوقيو لكا لع ب اَعَدَف ل لإ

 رطفي مل اذإ مِئاص وهو ماعطلا رضح نم هلوقي ام باب - ۲

 يعد اذإ» : لك هللا لوسر لاق :ّلاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع -8
 هاور «ْمَعطَيْلف أرِطْفُم ناك ْنِإَو ءلَصَيَْف ًامئاَض َناَك ْنِإَف ءْبجُيْلَف ءْمُكُدَحَأ

 . لكأيلف «معطيلف» ىنعمو عديل : لصيد ىنعُم :ٌءاَمَّلَعْلا لاق

 هريغ هعبتف ماعط ىلإ يعد نم هلوقي ام باب - ۴۳

 ,ماعطإ يب 5 ينل لجر اعد :لاق هنع هللا يضر ٌيِردْبلا ا يبأ نع د فرخ

 اذه إو : لب يبنلا لاق ,تابلا ْلَب امف لج مهب «ةسمح کھ

 .هللا لوسر اي ُهل ْنّذآ لب : لاق «ٌعَجَر تئش ْنِإو ل ندا ْنأ تعش ث نِ ءانُعبت

 . هيلع ٌقفتم

 رج يف ابالغ ت :لاق اسهنع هلا يضر مل يبأ نب رمع نع -3

 : 356 هللا لوسر يل لاقف ءٍةَفْحصلا يف شيليت يدب تاو لص هللا لوسر

 . هيلع فتم 2 قفتم «َكيَِي ام ْلَكَو ءَكِنيِمَيِب ْلُكَو ءىَلاَعَت هللا مس ُمالُع ايو

 كرحتت :هانعم ءتحت نم ةانثم ٌءاي اهدعبو ءاطلا رسكب «شيطت» :هلوق

 .ةحفصلا يحاون ىلإ دتمتو

۳۹ 



 8و هللا ,لوسر دنع لكأ الجر نأ هنع هللا ّ يضر عوكألا نب َةَمَْلَس نعو - الأ

 لإ هم ام «تْعطَتْسا الو :لاق ٌعيطتسأ ال : لاق «َكِنيِمَيِب لكد :لاقف ءهلامشب

 . ملسم هاور . هيف ىلإ اَهَعفَر امف !ربكلا

 اهوحنو نيترمت نب نارقلا نع يهنلا باب - ٠
 هتقفر نذإب الإ ةعامج لكأ اذإ

 ءأرشت اقزرف نْييْرلا نبا عم e :لاق مْيْحس نب َةَلَبج نع -۲

 ءاونراقت ال :لوقيف «لكأت ُن نحن انب رمي امهنع هللا يضر رمع نب هللا ُب ناكر

 فتم «هاخأ ٌلَجّرلا َنْذَأَتَسَي نأ الإ :لوقي مث «ٍنارقإلا نع ىهن لكي يبنلا نإف

 . هيلع

 عبشي الو لكأي نم هلَعفیو هلوقي ام باب 57
 00 ,لوسر ٌباحصأ نأ هنع هللا يضر برح نب َّيِشْحَو نع 4

 :لاق . :اولاق َنوُفِرتْمت مكمل :لاق يعن الو لكا انإ ءهللا وسر اي

 e هاور . «هيف ْمُكَل رابي هللا مسا اوُركْذاَ ْمُكَياَعَط ىلَع اوُعِمَتْجاَف

 ٍةَعصقلا بناج ْنم لكألاب رمألا باب - ۷
 اهطسو نم لكألا نع يهنلاو

 قبس امك هيلع ٌقفتم َكيِلَي امم ٌلكو» : كي هلوق : هيف

Vifطْسَو لزنت ُةَكَرَبْلا :لاق لَو يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -  

 ‹ يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور «هطَسَو نم اوكا الو هيتفاح نم اوُلُكَف ٠ ماعلا

 .ٌحيحص ٌنسح ثيدح :لاقو

 ُلاَقُي ٌةَعْضَق كلي ينل ناك :لاق هنع هللا يضر ِرْسُب نب هللا دبع نعو ٥-

° 



 كليپ يّ ىَحْضلا اودجسو اْوَحضأاًمَلَف ٠ ,لاجر ا الوحي ء ٌءاَّرْعْلا :اهل

 َلاقف . لكي هللا لوسر اَ اورئ امل ءاهيلع املا ءاهيف در دقو ينعي َّعْصَمْلا

 ملو ءًاميرك ادب ينلَعَج هللا نإ : هي هللا لر لاق ؟ُةَسْلِجلا هذه ام : يبارعأ

 اهتورِذ اوُعَدَو ءاَلاَوَح ْنِم اوُلُك» : 45 هللا لوسر لاق مث ءًاديِنَع ًاراَبَج يِنلَعْجَ
 .ديج دانسإب دواد وبأ هاور «اهيف ُكَراَبُي

 .اهمضو لاذلا رسكب :اًمالغأ :«اهتورذ»

 ّك 0 58 0

 اكتم لكألا ةّيهارك تاب ۸

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ٍبْمَو َةَفْيَسُج يبأ نع -5

 . يراخبلا هاور هأئكَتُم لكآ الد : ديلي

 :لاق هتحت ٍءاطو ىلع ًادمَتعُم سلاجلا وه :انه ۾ ءىكتملا : : يباطخسلا لاق

 نا « ماما َنِ راما د ديري نم ,لْعَِك ٍدِئاَسَوْلاَو ٍءاَطوْلا ىلَع دعي ال هن َداَرَأو

 ىلإ ُهْريَغ راَشأَو «يباطَخلا مالك اذه . ا لکا ءًانطوتسم ال ًازفوتسم ق

E 

e ر 

 .هيقاَس ُبِصنيو ء ضرألاب هتي ُقِصْلُي يذلا وه : «يجقُملا»

  - ۹عباصأ ثالثب لكألا بابحتس | تاب

 اهقعل لبق اهحسم ةهاركو , عباصألا قعل بابحتساو

 اهلكأو هنم طقست يتلا ةمقللا ذخأو ةعصقلا قعل بابحتساو

 اهريغو مدقلاو دعاسلاب قعللا دعب اهحسمو

 لكأ اذإ» : هللا ُلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع -4

 فرقت



 .«اهَقِعْلُي وأ اهقعلَي 1 ىتح ُهَعِباَصَأ سمي ٤ ر الف ءًاماَعط ْمُكدَحَأ

 لكأي 6 هللا لوسر َتْيَأَر :لاق هنع ُهللا يضر ِكلام نب بمك نعو -4

 . ملسم هاور .اهّقِعَل عرف اذإف « َعباصأ ثالثب

V0:عباَصآلا ِقْعَلب رمأ كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نعو -  

 .. ملبمم هاوو كرل مكماقط يآ يف نورد ال گنا :لاقو ةفحصلاو

 طبل احا «ْمكيحا ٌةَمقْل تْعَقَو اذإ» :لاق لكي هللا لوسر نأ هنعو ه١

 ي .ليينملاب هدي حسمي الو «ناطْيشلل اهْعَدي الو ءاَهلُكأبلو ىذا نم اهب ناک ام

 . ملسم هاور «ةكربلا ٍهياعط يأ يف يردي ال هنإف ُةَعباَصَأ ّقَعلْي

 ٍءيَش لک ڌنِع مكّدحأ ضحي َناطْيّشلا نإ» :لاق ی هللا لوسر نأ هنعو 61

 هنإف ءُةَعِباَصَأ عيل عرف اذإف «ٍناطِيشلل اَهْعَدَي الو اهلكايل مث ,ىذأ ني اهب ناك
 . ملسم هاور «ةكربلا هماعط يأ يف يِردْيال

Vorٌقعل ٌاماَعَط لكأ اذإ ةَ هللا لوتمر ناك : لاق هلع هللا يضر سن نمو _  

 ءىذأل اهنع طميلو ءاهڏخايلف ا ل فاق اذإ» :لاقو ,ٌّتالثلا ُهَعِباَصَ

 ال مكنإ» : : لاقو ةعصقلا ٌتْلسن نأ اَنَرَمأَو «ِناَطيشلِل اهَعَذَي الو ءاهلكأَيلو

 . ملسم هاور «ةكَرَبلا مكِياَعَط يأ يف َنوُرْدن

 امم ٍءوضولا نع هنع هللا يضر ًارباج لأس هنأ ثراحلا نب ديعس نعو -4
 ءاليلق لإ .ماعطلا كلذ ثم ُدجن ال لو يننلا ّنَمّز انک دق ءال :لاقف هالا تس
 الو يّلصُ م ءانماَدَقأو انَدَعاَوَسو انفك الإ ٌليِداَنُم ال نكي 5 تاو نح اذإف

 . يراخبلا هاور . ضو

 فضي



 ماعطلا ىلع يديألا ريثكت باب ١٠

 نيالا ُماَعْط» : ل هللا لويس: لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - الهه

 . هيلع ٌقفتم «ةعبرألا يفاك ٍةمالعلا ُماَعَطَو تاللا يفاك

 ماَعط» :لوقي قلع هللا اسر عش :لاق ةنع هللا يضر رباج نعو -

 يفكي ةَعبرألا ماعطو ةَعَبرألا يِفْكَي نيالا ٌماَعْطَو «نينثالا يفكي ٍدِجاَولا

 . ملسم هاور ةَيناَمْثلا

 اثالث سفنتلا بابحتسآو برشلا بدأ باب - ١

 ءانإلا يف سفنتلا ةهاركو ءانإلا جراخ
 ءىدتبملا دعي نميألاف نميألا ىلع ءانإلا ةرادإ بابحتساو

 بارلا يف سمنت ناك ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع -۷

 . هيلع ٌقفتم .ًاثالن
 ما يا له 8 هدو

 .ِءانإلا جراخ سفنتي : ينعي

 اوُبَرْشَت ال» : لك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -۸
 «مئيِرَش ملأ اذإ وس یت 2 نکل بلا ادا

fol 
 م2642 ه4

 0507 نأ هنع هللا يضر هدا يبا نعو -4

 .ءانإلا سفن يف سفنتي : ينغي

 ءِاَمب َبيِش دق نبل يا 6 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنا نعو - ۷1 ۰

 ىلغأ من ءٌبِرَشُف هنع هللا يضر ركب وبأ ِهِراَسَي ْنَعو ا

 . هيلع قفتم «َنميألاف َنَميألا» :لاقو ٌيِباَرْعألا

 افرا



 طلخ طلخ : يأ «بيِش» : هلوق

 «بارشب ّينَأ ني هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو -۱

 د نل ُنَداَتَو : مالغلل لاقف ءيا هراسي نعو الغ هيمي ْنَعو هلم برش

 لوسر هلي ءادحأ كنم يس واال ءهللاو ال : مالغلا لاقف «؟ِءالؤه يلع

 . هيلع ٌقفتم .هدي يف لكي هللا

 .امهنع هللا يضر سابع ُنْبا وه ُمالُعلا اذهو ُهَعَضَو : يأ لنه : هلوق

 اهوحنو ةبرقلا مف نم بّرشلا ةهارك باب ۲

 را

 هيلع قفتم َبَرُْشُيَو اها رس نأ : 8 يسأل تا

u -۳ْنِم ٌبَرْشُي نأ لَك هللا لوسر ىّ :لاق هنع هللا 0  

 . هيلع ٌقفتم .ِةبرِقلا وأ ِءاقسلا يف

 اهنعو هنع هللا يضر باث نْب ناّسَح تأ ِتباَت ِتْن َةَشبَك ٍتباث مَا نع نعو 14

 ىلإ ٌتْمَقَق ءأمئاق ٍةَقّلَعُم ِةَبْرِ يف نم برف لع هللا ٌلوسر يلع لخد :تلاق

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور . ةتعطقف اهيف

 مما عمم تاق معلا دس كاد ا د وا مح اه هود نه

 نع هنوصتو ءهب كربتتو يب هللا لوسر مف عضوم طفحتل ءاهتعطق امنإو
 نايبل ناقباسلا ناثيدحلاو ِهِذاَوَجلا ٍناََب ىلَع ُلوُمْحَم ثيدحلا اذه . لاَذتْبالا
 . ملعأ هللاو لمكألاو لضفألا

 بارشلا يف خفنلا ةهارك باب ۳
 يف حفلا نع ىه 6 ّيبنلا َّنأ هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع 8

۳4 



 ىَوْرَأ ال ينإ :لاق هاَهْفِرْعَأد :لاقف ؟ءانإلا يف اهارأ ةاَّذَقلا :ٌلُجَر لاقف «باّرشلا

 :لاقو يذمرتلا هاور كيف ْنَع أذإ َمَدَقلا ٍنْأّق» :لاق ؟دِحاَو سفت ْنِب
 . حيحص نسح ثيدح

 يءانإلا يف سفنتُي نأ ىهن لَك يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -.5

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور . هيف حفني وأ

 2 5 e ارن نق

 امثاق برشلا زاوُج نایب تاب - ٤

 ًادعاق برشلا لضفألاو لمكألا نأ نايبو

 , قباسلا ةشبك ثيدح هيف

 مرمر نم لك يتلا ٌتْيَقَس :لاق امهنع ُهللا يضر سابع نبا نعو -۷

 . هيلع قفتم . مئاف وهو برش
VAباب هنع هللا يضر يلع ىتأ : :لاق هنع هللا : يضر ةربس نب ,لازنلا 2 ~  

 ينومتيأَر امك لعق لي هللا لوز كنار ينإ :لاقو ءأمئاق برش ةَبحرلا

 . يراخبلا هاور ل

 E هم ےل 1

 نسح ثيدح 56 ,ينمرتلا ةاور . .مايق ة نحو ترش ( يشمن ٌنحنَو

 ٌلوُسَر ثأر :لاق هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو -

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو يلمرتلا هاور .ادِعاَقَو ًامئاق ُبَرْشَي كي هللا

 .مئاق ّلُجرلا برش نأ ىهن هلأ 4 ّينلا نع هنع هللا يضر نأ نعو - 44

 . ملسم هاور ُتَيَحَأ وأ رشا كلذ : لاق ؟ٌلكالاف : : سنأل اّن :ةداتق لاق

 .ًامئاق برشلا نع رر هلي يلا نأ هل ةياور يفو

0 



 ٌدَحَأ ْنيَرْشَي ال» لي هللا نوش لاك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -- ۲

 . ملسم هاور «ءیقتسیلف يسن نمف ءامئاق مكنب

 ابرش مهرخا موقلا يقاس نوک بابحتسا باب ٥-

AAمهرڃآ موقلا يقاس» :لاق لب ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع -  

 .«ابرش

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 برشلا زاوج باب 5

 ةضفلاو بهذلا ريغ ةرهاطلا يناوألا عيمج نم

 دي الو ءانإ ريغب  هريغو رهنلا نم مفلاب برشلا وهو ع ركلا زاوجو
 ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحتو

 لامعتسالا هوجو رئاسو ةراهطلاو لكألاو برشلا يف

VVEتركز توج السلا ترضخ :لاق هنع هللا : يضر ٍسنأ ْنَع -  

 َرعَصَ قةراجج رو بطول ولا دا  لوُسَر يا 0 يقو ا ىلإ رال

 . يراخبلا ةياور هذه ضرع . ةَداَيِزَو

 دش يتأف يام نم ِءانإب اعد و الب يلا نأ : ملسملو هل ٍةياور يفو

 ىلإ رظنَأ ٌتْلَعَجَف :سنأ َلاَق لااا عضو ىاَم ْنِم ٌءيش هيف حاَرْحَر

NTقيينتلا 1 اخ اقرت  E 

 ًءاَم ُهَل انجرخأف كي ىلا اناتأ :لاق هنع هللا يضر ٍديز نب هللا دبع نعو ٥-

 . يراخبلا هاور .ًاضوتف رفص نم روت يف

 ‹حدقلاک نوتلاوو «ساحنلا وهو ءاهرسك زوجيو ءداصلا مضب «رفصلا»

 فرش



 .قوف نم ةانثملا ءاتلاب وهو

 نم لجر ىلع لحد هلي هللا لوُسر نأ هنع هللا يضر رباج نعو -5

 هذه تاب ٌءاَم َكَدْنِع ناك ْنإ» : غي ِهَّللا ٌلوُسر لاقف هَل ٌبِحاص ُهَعَمو «راصنألا

 . يراخبلا ُءاور هاَْعَرك الإو ٍةْنَش يف هليل
 .ةيرِقلا «نشلا»

 ريرخلا نع اَناَهَن كي ّىبنلا نإ :َلاق هنع ُهللا يضر ةفيذح نعو -۷
 0 7 “al, oo ا 8 م ا م 8

 ىهو ءاينذلا ىف مهل يه» :لاقو .ةضفلاو بهذلا ةينا يف برشلاو .جابيدلاو

 . هيلع ٌقفتم «ٍةَرِخآلا يف ْمُكَل

 يف برشي يِذَّلا» :لاق كك هللا َلوُسر نأ اهنع ُهللا يضر ةملس مآ نعو -۸

 .هيلع قمتم «منَهَج ران ِهِيَظَب يف ٌرِجْرَجُي امّنإ ةضفلا ِةَينآ
 م 4 1 ير عر مج "ملا ف 8 8 .

 .«بهذلاو ةضفلا ةينا يف برشي وأ لكأي يذلا نإ» : ملسمل ةياور يفو

 ِهِيطَب يف رِجَرَجُي امنإف ةضف وأ بهذ ْنِم اإ يف َبِرَش ْنْم» :هّل ةياور يفو
2 

oاا ل  

 . (منهح ْنِم ارات
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 ضيبألا بوثلا بابحتسا باب - ۷

 رعشو ناتكو نطق نم هزاوجو دوسألاو رفصألاو رضخألاو رمحألا زاوجو

 ريرحلا الإ اهريغو فوصو

 مکیاوس يراوُي اسال ْمُكيَلَع اَنلَرنأ ذق َمدآ ينب اي» : : ىلاعت ُهللا لاق

 ْمُكَل َلَعَجَو9 : ىلاعت لاقو ۲ :فارعألا ريخ كلذ ىَرُقَتلا سابل ءاشيرو

 4١. : لحنلا «مُكَسأَب ْمُكيِقَت َليباَرَسَو ّرَلا ُمُكيِقَن َليباَرَس

 ْنِم اوس :لاق ا وللا لوس نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو -۹

 «دواد وبأ هاور «ْمُكاَنْوُم اهيف اوُسْفَكَو ْمُكِباَيُي ريخ ْنِم ااف «ض ايلا مکبایت

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو

 ؛ضايَبلا اوُسْبْلا» : 5 هللا لوُسر لاق :لاق هنع ُهَللا يضر َةَرْمَس ْنعو -

 ثيدح :لاقو مكاحلاو «يئاسنلا ُهاور «ُمُكاَنْوُم اهيف اونفكو «ُبْيطَأَو ٌرْهْظَأ اَهّنإَ

eri 

 ي ُهتبَأر ذمو ًاعوبرم كي هللا ٌلوسر ناک :لاق هنع هللا يضر ِءاربلا نعو -5

 .هيلع فتم . هن َنَسْحَأ طق اعيش تيار ام ًءاَرْمَح لح

 ا بلا تيار :لاق نع ُهّللا يضر هلا دبع نب بو ٌةقْيَحم يبأ نعو 50

 نمف هئوضَوِب لال َجَرَحَف مآ ن ْنِم َءاَرْمَح هَل م يف حطبألاب ْوُهَو ةكمب

 ضر



 : لاتو انيمي لوي اخر انهه هاف 1 ا نال ن ا «هیقاس

aم مل -ِ  

 ري ىَلَصَف َمّدَقَ فرب هل تركز + , حالفلا ىلَع يح ِقالَّصلا ىلع يح

a2 

 : ةا فم . عنمي ال رامجلاو ُبْلكلا ِهْيَدَي َنْيِ

 ا :ٍنونلا حتفب «ةّرتعلا»

 كيم ل ا ر ع متل سا لاا صا مل م سال م تم

 الي هللا لوسر تيأر :لاق هنع هللا يضر يميتلا ةعافر ةثمر يبأ نعو - ۳

 . حيحص ٍدانّسِإب يذمرتلاو .دوادوبأ ةاور . ٍنارْضَحَأ ِنابوث هيلعو

 a ماقد و يو و ما 8 ق

 ويلعو ةكم حتف موي لحد هيب هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر رباج نعو ٤-

 . ملسم هور .ُءاَدْوَس ةَماَمِع

 م 8م

 ا نفك ن اهيفْرَط ىا ذق ادرس ماع ¢ . لَو لي هللا رلوسر

 .ءاَدوَس ةَماَمِع ِهُيَلَعَو ءسانلا ٌبطَح كك هللا لوسر نأ :هل ةياور يفو

 باوثأ ةثالث يف لي هللا لوسر َنْفُك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -1

 يع يطيب فانه الر نشيل اهل جن دما ني نرحل دب
 ىلإ بسن ٌبايث :نيتلمهملا ءاحلا مضو اهمضو نيسلا حتفب ُةيلوُحّسلا»

 . نطقلا :«فّسركلاو» .نميلاب ِةَيْرَق :لوُحَس

 ِرْعّش ْنم لرم طر هيِلَعَو َقاَذَغ تاذ هلك هللا لوسر جرح :تلاق اهنعو - ۷

 . ملسم هاور . دروسا

 هيف يذلا وُه :ةلمهملا ءاحلاب «لُحَرُملاو» ءاسك وهو :ميملا رسكب «طّرملا»
 .راوكألا يهو 2 لبإلا لاخر ةروص

 تاذ لكك هللا لوسر عم تنك :لاق هنع هللا يضر َةَبْعُش نب ٍةريِغُملا نعو -4
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 ىشَمَف هيلجار نع لر ْمُعَن :تلق ؟«ٌءاَم كَم : يل لاقف ءريسم يف وليل

 ُهَهْجَو َلَسْمَف «قوادإلا َنِم ِهْيَلع ُتْعَرْفَأَف ءاج مث لّيّللا داوس يف ىَراَوَت ىتح
 ْنِم اَمُهَجّرخَأ ىتح اهنم هّيعارِو جري نأ علوتْسَي ملف روم نو ل
 :لاقف ف عزنأل تيَوُهَأ ۾ مث E حسمو هيعارذ لسغف ثلا لقا

 . هيلع قفتم .اًمِهْيَلَع حَسَمَو «نيترهاط اَمُهتْلَسْدَأ ينإَف اَمُهْعَد»

 . نيمكلا ٌةَقيض ةيِماش بج ِهيَلَعو : ةياور ىفو

 .كوبت َةَوْرَع يف تناك ةّيِضَقْلا هذه َّنأ : ةياور يفو

 0 بابحتسا 0

 00 0 5 صيمقل 1
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 رازإلاو مكلاو صيمقلا لوط ةفص باب ١18

 ءاليخلا ليبس ىلع كلذ نم ءيش لابسإ ميرحتو ةمامعلا فرطو

 ءاليخ ريغ نم هتهاركو

 ِصيوق مك ناك :تلاق اهنع هللا يضر ٌةّيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع ١

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو واد وبأ هأور <« سرلا ىلإ راک هللا لوسر

 مَ دخ و رج ن :لاق 5 ينلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ۷۹۱

 نأ الإ يخرتسي يرازإ ْنِإ هللا لوسراي :ركب وبأ لاقف «ةمايقلا م موي هيلإ هللا رني

 . «ءاليخ ُهَلَعفَي نمم تسل كن : لي هللا لوسر هل لاقف ءُهَدَماَعَتُأ

 .هضعب ملسم ىورو «يراخبلا هاور

 موي ُهَللا ري ال» :لاق لَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -۲

 . هيلع قفتم «ارطب ُهَراَزِإ رج ْنَم ىلإ ِةَماَيِقْلا
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 هرانلا يِفف ٍرازإلا َنِم نيبْعَكْلا َنِم َلَفْسَأ امد :لاق لَك يبنلا نع هنعو 4#

 يراخبلا هاور

 وي هللا مهمي ال ثالث » :لاق كلذ يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نعو - 745

 هللا لو اهأرقف : لاق 2 ُباَذَع مهلو : مهكر الو ءمهْيَلإ رظني الو «ةمايقلا

 :لاق ؟هللا لوسر اي ْمُه ْنَم !اورسخو اوُباخ :ٌرذوبأ لاق .راري ثالث كك
 . ملسم هاور «بذاكلا يفلحلاب هتعلس قتملاو ٌنائملاو لبسملا»

 .«هرازإ لبسملا» :هل ةياور يفو

 يف ٌلاَبْسإلا» :لاق لك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو ٥-
 «ٍةَمايِقْلا موي هيلإ هللا رظنَي مل َءالّيخ ائيش رج ْنم ِةَماَمِعلاَو . صيمقلاو رازإلا

 . حيحص ٍدانسإب ,يئاسنلاو .دواد وبأ هاور

 مم# ه

 ٌرَدِصي الجر تيار :لاق هنع هللا يضر مياس نب رپاج ېرج يبأ نعو -5

 هللا لوسر :اولاق ؟اذه نم :ٌتلق «هنع اوُرَدَص لإ ايش ُلوُقَي ال ديأَر ْنَع سالا

 ُمالَّسلا َكِيَلَع لقت الد : لاق - نْيَترَم هللا لوسر اي ُمالَسلا كاع :تلق . ل
 لوسر تنأ :تلق :لاق َكِيِلَع مالسلا : لق - ىّتوملا و مالسلا كيلَع

 اذإَو كْنَع ُهَفَسَك ُهَبْوَعَدَف رض َكَباِصَأ اذإ يذلا هللا لوسر انأ» :لاق ؟هللا
 َتلَضَف تالف وأ رمق ٍضزأب تنك اذإو كل اهنا هتوعذف ةنس ماع َكَباَصَأ

 ءأدحأ بست ال :لاق . يلإ ٌدهعا :ٌتلق :لاق َكيَلَع اَمُدَر توعد «ڭكتلجار

 نه نرخ الود هاش الو ا الو دبع الو اج O E :لاق

 َّنِم كلذ نإ ,كُهجو هيلإ طيَبنُم تنأو كاحأ مّلكُت نأ اعيش ٍفورعملا
 َكاّيإو «نيّبعكلا ىلإف َتيِبَأ نإف ءٍِقاَّسلا ِفْضِن ىلإ َكَراَزِإ عقراو .فورعملا
 َكَمَتَش ؤرما ٍنإو َةليِحَملا بجي ال هللا َّنإو ةليجَملا نم اهنإق ٍراَإلا َلابْسإَو
 دواد وبأ هاور «ِهيلع كلذ لابو امنإف «هيف مّلعت امب ةريعت الف كيف ملي امب كريَعَو
 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . حيحص دانسإب يذمرتلاو
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 لاق ءهَراَزإ لسم يَلَصُي لجر امئيب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 417

 ُبْمَّذاد :لاقف تاج مث ءًاَضوَنَق َبْمَّذَف ءأَضوَتَق بّمذا» : ة4 هللا لوسر هل
 :لاق ؟هنع َتَكَس مث اصب نأ ُهَئْرَمأ كلام .هللا لوسر اي : ٌلُجِر هل لاقف أضن
 . لسم لر َةالَص لبي ال هللا نإو ُهَراَزِإ لبسُم وهو ّلَصُي ناک هنإ»

 . ملاسم طرش ىلع حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور

 يبأل ًاسيِلَج ناكو - يبأ ينرسبخأ :لاق يبلغتلا رشب نب سيق نعو -۸

 نب لهس هل لاقي هلك يبنلا باخصأ نم لَجَر قشمدب ناك :لاق - ِءاَدرَّدلا

 عرف اذإف .ةالّصوه اَمَّنِإ ءسانلا ٌسلاَجُي اَمّلَق ًادُحَوَتُم الجر ناكو ةّيِلَظْنَحلا

 وبأ لاقف یادردلا يبأ دنع نحن انب ٌرَمَف لها ينأي یتح ريبكتو حيبست وه امنا

 ءتَّمِدَقف ٌةّيرَس 6 هللا لوسر ّبْعَب :لاق . لَّرضَن الو انف ةملك :ءادرذلا

 لاقف ل هللا لوسر بف سلجب يذلا ,سلجَملا يف َسْلَجَف مهني لُجَر َءاَجَ

 :لاقف َنْعْطَو نالف َلَمَحَف ي نين انكلا ع تيارإوا : هين ىلإ ,لجرل

 دَ لإ ا ام :لاق ؟هلوق يف یرت فْ «يرافغلا مالغلا انآَو ٬ يئ اذ

 مس ىتح اعرانتف < أسأب كلذب ىَرَأ ام :لاقف ٌرخآ كلذب ٌعِمَسف .ةرجأ لطب

 ِءاَدْرَّدلا اَبَأ تْيَأَرْف هَدَمَحيو رجوي نأ سب ال ؟هللا ناَحبس» :لاقف هلك هللا لوسر

 هللا SS لوغو هيلا هَسأَر عرب لجو 8

 :لاق كرضت الو انعْمْنت ةملَك : ِءاَدرَدلا وبأ هل لاقف خا ًامَْي انب رمق :لاق

 ال ةقَدصلاب هدي ٍطِسابلاك لْيَخلا ىلع ُقِفْنُملا» : ل هللا لوسر الل لاق

 مو

 لاق :لاق ْكُررْضَت الو اَنُعَتت َةَمِلَك : ِءاَدْرَّدلا وُبَأ هل لاقف ر ًاموُي انب هوم مث

 «اوِراَزإ لاَبْسإَو هيج لوط الول يسأل مرح ُلُجّرلا ميم : هللا لوسر
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 ىلإ ُهَراَزِإ ٌمقَرو .هينذأ ىلإ ُهَتْمُج اهب َْمَطَقَف ةَرْفَش َدَحَأَف ءْلَجَعَف امير ْعَلبق
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 ا ا منا : لوفي 5 هللا لويتفر

 بحي ال هللا نإف ع سائلا يف ٌةَماَش ْمكَنأَك اولوكت ىتح ْمُكَسابِل اوځلضأو

 .«شحفتلا الو شحفلا

 وقشر يف اوفلتخاف ءرشب نب سيق الإ «نسح واتسب دواد وبأ هاور

 . ملسم هل ىور دقو « هفيِعضتو

 ُةَرْزإ» : و هللا ُلوُسر لاق :لاق هنع ُهَللا يضر ٌيِرْدْخلا ٍديعس يبأ نعو -8

 امف ءِنْيبْعَكلا نيَو هني اميف - حاج ال وأ جرح الو ءِقاَّسلا ٍفْضِن ىلإ مِلِسُملا
 . لإ هللا ٍرظنَي ْمَلًارطَب هَرازإ رج ْنَمو ءِراثلا يف َوُهَف نيّبْعَكلا ْنِم َلَفْسَأ ناك

 .حيحص ٍدانسإب دواد وبآ ةاور

 يفو ل هللا لور ىلع ترون :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو ٠١-
 «تذزق ««دز» : لاق 0 ا كرازإ عفا هد وللا دبع ايو 0 0 1

0 

 . ملسم هاور

 راسو“ 2

 00 0 ا ا للا لوُسر لق 0 م١١

 0 ةنيخ ريف» : لاق اا فيت اإ :تَلاق

 , حيحص نسح ٹیدح :لاقو يذمرتلاو ,دوادوبأ هاور
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 2 0 ۳ ربا 2 5 رق

 اعضاوت سابللا يف عفرتلا كرت بابحتسآ باب - ٠

 ا ا ل

 ا سو ۇر را ةمايقلا موي للا هاعد ا ل ا سالا

 0 ا و

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هار . ءاهسبلي َءاش ٍناميإلا للخ يأ نم نم هريخسي ىتح

 . نسح

 ِسابّللا يف طسوتلا بابحتسا ٌباب _- ١

 يعرش دوصقم الو ةجاح ريغل هب يرزي ام ىلع رصتقي الو

 لوز لات :لاق هنع هللا يضر وج ْنَع هيبأ نع ٍبْيَعُش نب ورمع نع - مد

 :لاقو يذمرتلا اوز . «هلبع ىلع ةت را قر "نأ تحت هللا نإ : ل هلا

 س والخ

 لاجرلا ىلع ريرحلا سابل ميرحت باب ۲ .١

 هيلإ مهدانتساو هيلع مهسولج ميرحنو

 ءاسنلل هسبل زاوجو

-A*4الر : يا هلال يسر لاك :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع  

al. و 

 . هيلع ٌقفتم «ٍةَرِخَألا يف ُهْسَبْلي ْمَل ايلا يف ُهَسبَل ْنَم ْنِإَف ؛ٌريِرَحلا اوبل

 قالخ آل نم َريِرَحلا ُسَبْلي امنإ» :ٌلوقي لك هللا لوُسِر ٌتعمس :لاق هنعو - ٠
 . هيلع ٌقفتم هم هَل

 وُهَل قالخ ال ْنَم» : يراخبلل ةياور يفو
 7 ت
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 سبل ْنَم» : ة4 هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنا نعو -
 . هيلع ّق ٌقفتم «ةرخآلا يف هبي مَ ايندا يف ٌريِرَحلا

AVُهلَعَجف ًاريرَح ذَا كي هلل لوز تبر : لاق هنع هللا يضر يلع نعو  

 ٍروُكُذ ىلع مارح نيذه نإ :لاق مث هِلاَمِش يف ُهَلَعَجَف ابَهْدَو هيمي يف

 . يا
 . نسح دانسإب دوادوبأ ةاور

 تلو

 مرح» :لاق إي هللا وشر نأ هنع هللا يضر ٌيِرعْشألا یسوم م يبأ نعو ۸*۸

 لاقو يذمرتلا هاور .«مهثانإل ااو يما روکُد کک سابل

 ةين ٍةَيِنآ يف برن نأ 4: ّيبنلا انا :لاق هنع هللا يضر َةَفْيَحُم نعو 48

 َسِلِجَن ناو ءَجاَبيَذلاَو ريِرَحلا ا ْنَعو ءاهيف لكان ْنأَو ءةضفلاو ِبْهّذلا

 . يراخبلا هاور . ِهْيَلَع

 ةكح هب ْنَمل ريرحلا سبل زاوج باب ۳

 ٍدبَعَو ٍريّبْرلل ا وللا لوسر صخر :لاق هنع ُهَّللا يضر سنا نع 8٠

 .هيلع فتم .اًمهب ٍةَكِحل ريرَحلا سّْبُل يف امهنع هللا يضر ٍفْوَع نب ٍنمْحّرلا

 رومنلا دولُج شارتفا نَع يهنلا باب - 4

 اهيلع بوكرلاو

 لَو لا اوُبَكْرَت آل» : ل هللا ٌلوُسر لاق :َلاق هنع هللا يضر َةَيِواعُم نع ١-
 ! هناَمنلا

 . نسح دانسإب هريغو دواد وبأ هاور « نسح ثيدح
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 ع ن ل هللا لرسر نأ .هنع هللا يضر «هيبأ نع يلملا ىبأ نعو 67
Jنك ىه# 1 5 3 3 0 -  

 . عاّبسلا ٍدولَج

 : حاحص ديناسأب ٌيئاسنلاو «یذمرتلاو ءدواد وبأ هاور

 . شرف نأ عاَبُشلا ٍدوُلُج ْنَع ىهن : يذمرتلا ةياور يفو

 2 .٠ 2 5 000 5 ري

 ادیدج ًابوث نسل اذإ لوقي ام باب ٥ .١
 اَذإ يي هللا ُلوّسر ناك :لاق هنع هللا يضر ٌيرْدحلا ديعس يبأ نع -

 ُدْمَحلا كَل ٌمُهّللا» :ُلوُقَي - ار وأ ءًاصيمف وأ ةَماَمِع  ِهِمْساِب ُهاَمَس ًابوُت ٌدِجتْسا

 بص ام ٌرَشَو رش ْنِم كب ُدوُعَأَو هَل َمِيَص ام َرْيَخَو هريخ كلاس «هينتوسك تنأ

 هَل

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ,دوادوبأ هاور

 سابّللا يف نيمّيلاب ءادتبالا بابحتسا باب - 5

 .٠ هيف ةحيحصلا ثيداحألا انركذو هدوصقم مدقت لف بابلا اذه
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 عاجطضالاو م وثلا بادآ باب - ۷

 ايؤرلاو سيلجلاو سلجملاو دوعقلاو

 ىَوأ اذإ لک هللا لوسر ناک :لاق امهنع هللا يضر ٍبزاَع نب ءار نع - 415

 ٌتْهَجَوَو كيل يِبْفن ٌتْمْلْسَأ ملا :لاق م «نميَألا ۾ قش لغ مان ِهِشاَرِف ىلإ

 ال كيا بهرو ةبغر كيلا ٍِيِرْهَط تأجل ك يِرْمُأ تضوفو «كْيَإ يهججَو
 يذلا كينو .ٌتلْزْنَأ يذلا كباتكب ثُم . َكِيَلإ الإ كنم ىجْنُم الو ًاَجْلُم

 .«َتْلَسْرَأ

 . هحيحص نم بدألا باتك يف ظفللا اذهب يراخبلا هاور

 َكَءوِضُو ًأضوَتَف كعَجْضَم َتْينَأ اذإ» : ل هللا لوسر يل لاق :لاق هنعو ٥-

 ةو وبل رو ا 2لو E ْعجَطَضا مث ٍقالَّصلِل

 قفتم «لوقت ام َرِخآ ٌنُهْلْحُجاَو»

 507-5 يضر ًةشئاع نعو - 415
 ٍهَقِش ىلع ٌمَجَطْضا م هِيفيِفَح نمر ىَلَص ٌرِجَْلا ملط اذإف كر ةر
 . هيلع ٌقفتم ُهَنْذُْيف ُنْذَؤُملا َءيجي ىت نَميآلا

 ْنِم ُهْعَجْضُم ّْذَحَأ اذإ لب يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر ةفيَذَح نعو ١

 ظقيَتْسا اذإو هاَيْحَأَو ُتوُمَأ كساب ٌمُهّْللا» :ُلوقَي ْمُث وَّدَح تحت هدي ْمَضَو ليلا
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 . يراخبلا هاور مروُشُلا هيلإو اناما ام َدْعَب اناَيحأ يذلا هلل دمحلا» : لاَ
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 CO : يبأ لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيِراَفِغْلا ةَفْحِط نب شيعي نعو - م14

 ةر هذغ نإ لاق هل نكري لجر اذإ يطب ىلع ةجشملا يف جفت
 : حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور . هي هللا لوسر اذإف تظن : لاق هللا امض

 ًادَعَقم َدَعَف نمد : لاق ويم هللا لوسر نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -6

 ال ًاعَجْضَم ْمَجْطْضا نمو هرب ىلاعت هللا َنِم ِهْيَلَع تناك ءهيف ىلاعت هللا رد ْمْل
 . نسح دانسإب دوادوبأ هاور هَهَرَي هللا نِ هيلع تناك هيف ىلاعت هللا ٌُركْذي

 ةَعبَتلا : َليِقَو قتلا : يهو «قوف نم ةانثملا ِءاتلا رسكب «ةرتلا»

 افقلا ىلع ءاقلتسالا زاوج تاب _ ۸

 ةروعلا فاشكنا فخُي مل اذإ ىرخألا ىلع نيلجرلا ىدحإ عضوو

 ًايبتحمو ًاعبرتم دوعقلا زاوجو

 ا و ر ی ا ا لا يضر و هللا ع م١

 َرجَْفْلا ىَّلَص اذإ كي بلا ناك :لاق هنع هللا يضر َةَرُمَس نب رباج نعو ١-

 وبأ هاور ء حيحص ثيدح . ءانسح سمشلا ٌعلطت ىتح ِهِسِلْجُم يف عبرت

 . ةحيحص ديناسأب هريغو دواد

 ةبعكلا ِءانفب E هللا لوسر تيأر :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 232

 . يراخبلا هاور . ٌءاَصْفْرقلا وهو «ءابتحالا ِهْيَديِب فَصَوَو .اذكه هيدي ايبتحم
 ت

“AT26 ّيبنلا تيار :تلاق اهنع هللا يضر ةَمْرْخُم تنب لي نعو -  Eٌدِعاَق وهو كي  

 . قّرفلا نم تدعَرَأ ةَسْلجلا يف GE هلا هل هللا لوسر ثأر امف ة ءءاصفرقلا

 يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

۲0۰ 



 َ 2 1 ج أ 4

 يدي يلا ىلع تأَكَناَو ءيرْهظ تفلح ىرسُيلا يدي ٌتْعَضَو دقو ءاذكه َسِلاَج

 5 حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور «!؟ُمِهْيَلَع ولا َةَدعَق لعبا :لاقف

 م ا و

 ٌنميَقِي الو : الك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر َرْمُع نبا نع - 6

 د ا نسل Ra ا دتم دو فلك
 . هيلع ٌقفتم . هيف سلجُي مل ِهِسِلَجَم ْنِم لجر هل اق اذإ

 ْمكُدَحأ ماق اذإ» :لاق لي هللا َلوسر َّنأ هنع هللا يضر ا يبأ نعو -5
 . ملسم هاور «هب قحا وهف هيل جر م < « سلجم نم

 َسْلَج و ّيبنلا انين اذإ انك : لاق امهنع هللا يضر ةرمَس نب رباج نعو - 61

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو فواد وبا هار

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيسرافلا َناَملَس هللا دع يبا نعو -

 نِي نهدر رهط ْنِم عاطتشا ام رهط ىةعمجلا موي ْلُجَر ليتي الد

 ا 1 ء نينا نيب قرب الف جر م ویب بي نم سمی وأ ءُ

 «ىرخألا ٍةَعُمَجلا َنْيبو هني ام ُهَل َرِفُع لإ «مامإلا ملكت اذإ ٌتِصْني م ا

 يراخبلا هاور

 44 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ِهدَج نع هيا نع ٍسْيَعَش نب وِرْمع نعو - م4

 يذمرتلاو «دواد وبأ هاور اَمِهِنْذِإ لإ نينا نيٻ قرفي نأ لجل لحي الد : لاق

 . نسح ثيدح :لاقو

 اوت ناز وتل نت لق الو كرو ال فازت فو
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 سْلَج ْنَم َنَعَل ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ِناَمَيلا نب ةفيذَح نعو °

 . نسح دانسإب دواد وبأ هاور .ةقلحلا اك

 قي لاقف لح طش دع جر نأ :ٍكمِم يبأ نع ينمرتلا یورو
 نسا رماد الب دمحم ٍناَسِل ىلع هللا َنَعَل : 1 قص دَّمَحُم ٍناَسِل ىلع ْنوُعْلَم

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق ةقفلحملا سو

 لَو هللا لوسر َتْعِمَس :لاق هنع هللا يضر يرْدحلا ديعس يبأ نعو 8١

 اشا سلاجملا ريخ» :لوقي

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور

 0 E e و 0 م

 yT 500 ا نشأ ا لإ i ديك 00

ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «كلذ هسلجم يف
 . حيححص نسح 

 اذإ ٍةَرحَأب ُلوقي ا هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر َةْرْرَب يبا نعو - 88
 َتْنَأ لإ ةلإ ال نأ ُدَهْمَأ كيمو مهلا َكْئاَحْبُس : سِلْجَملا نم وعي نأ دا
 ُهلوُقَت تنك ام لوق لوق َكْنِإ ىللا لوسراي : لجر لاقف هَكْيَلِإ ُبوُتَأَو كرفختسأ

 . دوادوبأ هاور « سِلُجملا يف وكي امل ةَراَمَك كلذ» : لاق ؟ىْضُم اميِف

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ةياور نم «كردتسملا» ىف هللا دبع وبأ مكاحلا هاورو

 ۰ ٠ .دانسإلا حيحص :لاقو

 نيب مقي قي هللا لوسر ناك امّلق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا عو -
 هپ لوح ام َكِتَيْشَح نم انآ ميقا مهَّللا» : تاَوَعّذلا ِءالؤهب وعدي ىتح سلجم

 انيَلَع نوهت ام نيِقيلا ّنِمو .َكَشَج هپ الت ام َكِيَعاَط نمو َكَيِصاْعَم نيبو انتيب

 ةلعجعاو جاا اوفو او ءاتعامسأب ام مُهّْللا ءاينذلا تئاصم

Tor 



 لَمجَت الو نادا نم ىلع اًندضْلاو امل نم ىلع انزأت لعجلاَو ءاي ٌتراَولا
 اّنَلَع ْطْلَسُ الو ءانهلع ليم الو ءاَنْمَه ربكأ اينذلا ٍلَعجت الو ءانِنيِد يف انتبيصم

“Fron 

 . نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور «انمحري ال ْنَم

AY'oموق نِم امد : رلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -  

 «رامج ٍةَفيِج لشي ْنَع اوُماق الإ ءهيف ىلاعت هللا َنوُرُكَذَي ال سلجم نم نوموقي

 .«ةرسح مهل اكو

 . حيحص 3 دانسإب دوادوبأ هاور

  - A٦هيف ىلاعت هللا اوُركْذَي مل اسلم موق سلَج ام :لاق هلك يبنلا نع هنعو «

 َرْفَغ ءاش نإو مُهِبَّذَع ءاش نف ري ْمهيلع ناك الإ ءهيف مهيب عارف ملو

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «مُهْل .

 هيف ىلاعت هللا ركذي مل ًادَّعَقَم َدَمَق ْنَم» :لاق هلك هللا لوسر نع هنعو ۷

 يَلَع تناك هيف ىلاعت هللا ٌركذَي ال ًاعّبْضَم ْمَجطضا نَّمَو ري هللا َّنِم هيلع تاک
 .دوادوبأ هاور هللا م

fر م  

 . هيف «ةرتلا» انحرشو ءابيرق قبس دقو

 اهب قلعتي امو ايؤّرلا باب ۰
 .7* :مورلا 4ِراَهْنلاَو لْيللاب مكُماَنَم هتايآ نمو : ىلاعت هللا لاق

 مل» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۸
 هاور (ةَحِلاَصلا اّيوُرلا» :لاق ؟ٌتاَرْشَبُملا امو :اولاق «ٌتاَرْشَبُملا الإ ٍةوبنلا َنِم ّقْْ E ه2 2 ر ا ماع ۶2 ىلع ةو سلا موس

 يراخبلا

 نمؤملااي ۇر دكت عل ُناَمَّرلا ٌبّرَتَقا اذإ» :لاق يي ّيبنلا نأ هنعو 88

 .هيلع فتم وبلا ّنِم اءْرُج نيبو تس نم ٌءْرج نم وُملا اي ورو «تزكت

Yor 



 م 1 اير ا :ةياور يفو

 E TT ٍةَظَْيلا

 اذإ» :لؤوقي كو يلا حمس هنأ هنع هللا يضر يرذخلا ٍديعس يبأ نعو 44

 ُْتَدَحِيِلَو ءاهيلَع هللا ٍدَمْحَيْلَ , ىلاعت للا َنِم يِ امن ءاي اي ؤر مكدَحَأ ىأر

 رك امه يع ار اذا ها بحي ْنَم الإ اهب تدي الق :3 ةياور يفو اهب

 Sh درا اجر قر ايلا :نالطنكلا نب ىه امف

A4۲ىةحلابصلا اي ؤرلاو : 285 يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةا يآ نعو  

 اعيش ىأر نَمَف «ناطيشلا َّنِم ُملُحلاو هللا َنِم - لاا ۇزلا :3 ةياور يفو

 . هيلع قفتم هيض ال اه ناش نم ولو ءال ولام ن فيلق ةهركي

 .ُهَعَم قير ال فيول مَن «تفثلا»

 مكُدَحَأ ىر اذإ» :لاق لكي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو -۴۳

 ءًاثالك ٍناَطيَّشلا َنِم هللاب ذِعَتسَيِلو ءًائالُن ِراَسَي نَع قصف « ءاهُهركُي اًيؤرلا

0 

5 

 eT ا يعدي نأ یل ا نم نإ» : لک

 . يراخبلا هاور «لَقَي مل ام لل هللا لوس ىلع لوقي وأ رت



 هئاشفإب رمألاو مالّسلا لضف ٌباب - ١

 ىتح مُكبوُمي ريغ اتوب اوُلُخدَت ال اوما َنيَِّلا اه ای : ىلاعت هللا لاق
 ويب ملحد اذإف» : ىلاعت لاقو .۲۷ :رونلا 4اًهلْهأ ىلع ولسو اوات
 لاقو 5١. :رونلا «ةَْيَط ٌةَكراَبُم هللا دنع نم ةَ مكيف ىلع َء اولس

 لاقو .85 :ءاسنلا ماهوُدُر وأ اهني نسحب e ىلاعت

 ًامالَس اولاقف هْيَلَع اوَُخَد ْذإ . َنيِمَرْكَملا َميِهاَرْبِإ فيض ُتيِدَح كات لهو : ىلاعت

 . ٠١ 2؟84 :تايراذلا «مالَس لاق

 لوسر لاس الجر نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو -6

 َتْفَرَع ْنَم ىلَع ماسلا رقت ءماَعطلا مهطت» :لاق ؟ٌرْيخ مالسإلا يأ : لل هللا

 . هيلع ٌقفتم «فرغت مل نمو

 ىلاعت هللا ّقلخ امل» :لاق وو يننلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -

 E سولُج ةكئالَملا َنٍِرَقَن - َكئلوُأ ىلع ىلع ْمَلَسَف ْبَعْذا :لاق ل مآ

 مالسلا :اولاقف « ْمُكيَلَع ماسلا :لاقف .َكِفيرُد يجو كيج انف :كنرحب

 .هيلع ٌقفتم موللا ُةَمْحَرَو :ُهوُداَرَ وللا ةه و كلغ

AEيضر بزاع نب ءاربلا ةرامع يا نعو  
 هلا ليسر را :لاق امهنع هللا

 ٍرصنو 3 سطاعلا تيمشتو ءزئانجلا ٍعابتاَو «ضيرملا ٍةَداَيِعِب : : عبسي لع
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 ءهيلع قفتم . مِسّقملا ٍراربإَو «مالّسلا ٍءاَمْقِإَو , موُلُظَملا ٍنْوَعَر ,فيِعُضلا

 يراخبلا تاياور ىدحإ ظفل اذه

 اولخذت الد : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ,نعو - ۸4۸

 هوُمتْلَعَف اذإ ٍءْيَش ىلَع کد الرا ءاوُباَحت ىّبَح اوُنِم وب الو ءاوئم وئ یت ةْنَجلا

 . ملسم هاور عمك ماسلا اوُشْفَأ ؟ مشبات

 لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع فسوي يبأ نعو -4

 «َماَحْرألا اوُلِصَو ماعلا اوُمِعْطَأَو « السلا اوُشْقَأ سالا اهُيأ اي» :لوقي كي هللا
 ٌنسح ٌثيدح :لاقو ّيذمرتلا هاور « مالّسب نجلا اوُنُحّْدَت «ٌمايِن ُساّنلاو اوُلَصَو

 همدي رَمُع نب هللا دبع ينب ناک ها بك نب يا نب ليقطلا نعو 100

 الو ٍطاَقَس ىلَع هللا دبع رمي مل «يقوسلا ىلإ اَنْوَدَع اذإف :لاق ءيتوسلا ىلإ

 هللا دبع ٌتْعِحَف :ليقطلا لاق هيلع مس لإ ٍدحأ الو نيكس الو ٍقَعيِب بجاص

 فق ال َتْنَأَو ءقوّسلاب عنصت ام :ُهل َتْلَقَف «قوّسلا ىلإ ينغبتتساف أمي رمح نبا

 سلام يف سلجت الو ءاَهب موس الو « لسا ِنَع لاش الو «عيبلا ىلع

 اذ لْيَفطلا ْناَكَو کک :لاقف ءْتَّدحتن انُهاه انب سجا : لوق ؟يقرَسلا

 انيِقل نم ىلع ُمُلَسْنف ٠ السلا لجأ نم ودغت اَمْنِإ - نطَب

 5 حيحص دانسإب أطوملا يف كلام هاور

 مالسلا ةيفيك باب - لفل

 ةَناكرَيو هللا ااو مکی مالّسلا» : : .مالسلاب ءىدتبملا ل نأ تحل

eyمُكيَلَعَو» : ٌبيجملا لوو ىأدجاو ِهْيَلَع ُمّلِسُملا ناك نإ <  

 .مكيلعو : : هلوق يف ٍفطعلا واوب يتايف ةَئاَكَرْبَو هللا ل مالسلا

 هي يبنلا ىلإ لُجَر َءاج :لاق امهنع هللا يضر نْيَّصُحلا نب ناَرُمِع نع ١-
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  2 isساكس ىلا ه2 7-85 ت م 528 ١ اا داو 06 ل 0

 «رخا َءاج مث «رشع» : ع يبنلا لاقف ا م هيلع درا ا :لاقف

 َءاَج مث «نورشع» :لاقف ءَسَلَجَف هيلع ٌدَرَف .هللا ةَمْحَرَو مكيلَع مالسلا :لاقف

 :لاقف ءَسّلَجَف ِهّْيَلَع ٌدَّرَف ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلَع مالَسلا :لاقف ءرخا

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو دوادوبأ هاور «َنوثالث» .

  807ليربج اذهد : ل هللا ٌلوسر يل لاق :تلاق اهنع هللا يضر هسناغ نيو

 ٌقفتم «هتاكربو هللا ة و مالسلا هيلَعَو» :ٌتلُق :تْلاَق « مالّسلا ِكَِلَع أرقي

 هيلع .

 اهفذحب اهِضْعَب فو «هتاكربو» : نيحيحصلا ٍتاياور ضعب يف عقو اذكهو

 ةَلوُبقم ةقثلا ةدايزو .

  AFاثالث اهّداَعَأ ٍةَمِلَكِب ملكت اذإ ناك كك ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ٍسنأ نعو

  Eهأور اا لع كنوع لسن موف ىلع ىتأءاذإو

 .ًاريثك ْمْمَجلا ناك اذإ ام ىلَع ٌلوُمْحَم اذهَو

  - 14هل ّيبنلل قرن انك :لاق ليوطلا ؛ هثيلح يف هنع هللا يضر د ٍداَدقملا نعو

 ٌمِمْسُيَو ءأمئان ٌطِقوُي ال اميل ّمُلَسْيَف «ليللا نم ُءيچيَه ءِنبَلا َنِم ُهَبيِصَن

 ملسم هاور . ُمَّلَسُي ناك امك ِمّلَسَف لي ُنبنلا َءاَجَف ,ٌناظقَيلا 5

 ٠ - ٍدِجْسَملا يف ّرَم ي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ديزي تنب َءاَمسَأ نعو

 :لاقو يذمرتلا هاور . ميلستلاب هديب ىولأف و ِءاسنلا نم ةبصع 3 ا

 ةياور يف ُهُدْيؤُيو ءةراشإلاو ظفّللا نيب ْعَمَج اإ هنأ ىلع لوُمحَم اذهو

 - (انيْلَع ْمْلَسُفا :دواد .
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 َْكِيَلَع نإف ُمالَّسلا َكْيَلَع لمت ال» :َلاَق .هللا لوسراي ُمالَّسلا َكْيَلَع :ُتْلّقَ

 .«ىتوملا ةّيجت ُمالّسلا

 . هلوطب قبس دقو . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو .دوادوبأ هاور

 مالسلا تادا تاب - ۲۳

Ao¥ٌبكاَرلا ملي :لاق راع هللا لز نأ هنع هللا يصر ةريره ىبأ نع -  

 . هيلع ٌقفتم هِريِثَكلا ىلَع ُليِلَقلاَو ءِدِعاَقلا ىلَع يشاَملاو «يشاَملا ىلع

 .«ريبكلا ىلع ريِغَّصلاَو» : يراخبلل ةياور يفو

 دانسإب دواد وبأ هاور « مالّسلاب مِهَأَدَب نم هللاب سالا ىلؤأ نإ : لك هللا

 ِنالجرلا هللا لوسر اي :َليِق :هنع هللا ىضر َةَماَمأ يبأ نع يذمرتلا هاورو

 .«ىلاعت ِهّللاب اَمُهالوُأ) :لاق ؟ .مالّسلاب ادبي امه ءِنايَِلَي

 , ٌنسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 مالسلا ةداعإ بابحتسا تاب - ۳٤

 جرخ مث لخد نأب برق ىلع هؤاقل رّركت نم ىلع
 اهوحنو ةرحش امهئيب لاح وأ .لاحلا يف لخد مث

 َءاج E e كيد يف هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع - ۹

 eT ms "5 :لاقف

 .هيلع ٌقفتم . تام ثالث كلذ
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 هْيَلَع مسي ةاخأ مكذخأ يقل اذإ» :لاق ل هللا لوسر ْنَع هنعو مك

eرقم و مضلع هع م 0.1 هم تب * 7  ar. af0  

 وبأ هاور «هيلع ملسيلف هيل مث رجح وأ ءرادج وأ ةرجش امهنيب تلاج نإف

 5 دواد

 هتيب لخد اذ ا بابحتسا باب ۔ ٥

 ٍدنِع ْنِم ٌةّيِجت مُكِسفْنَأ ىلع اوُمْلَسَف اتوب ملحد اإل : ىلاعت هللا لاق
 5١. :رونلا «ةبّيط َةَكَراَبم هللا

 اذإ ءيئباي» : هي هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا ّ يضر ٍسنأ نعو - مكا

 يذمرتلا هاور كتيب لأ ىَلَعو َكْيَلَع ٌةَكَرَب نكي < لف فلها نلغ تاخد

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو

 ناّيبّصلا ىلع مالّسلا باب - ۹

 ناك :لاقو هيلع ْمُلَسَف ءِناِيْبِص ىلع رم هنأ هنع هللا يضر سنا نع -

 3 . هيلع ٌقفتم .ُهَلَعْفَي لي هللا لوسر

 همراحم نم ةأرملاو هتجوز ىلع لجرلا مالس باب - ۱۳۷

 نهب ةنتفلا فاخي ال تايبنجأو ةيبنجأ ىلعو

 طرشلا اذهب نهمالسو

 :ةياور ىفو - ةأر انيف تناك :َلاق ُهْنَع هللا يضر ٍدْعَس نب لْهَس نع - 8
 تابَح ٌركْرْكُتَو ءِرْذِقلا يف ُهْحَرْطنَف ٍقْلّسلا لوُصأ ْنِم ُذْحَأَت وجع انَل تناك

 هاور .اَنْيَلإ همدم ءاهّْيَلَع ْمْلَسُت ءاَنْفَرَضْناَو ءَةَعُمَجلا اَنْيَْلَص اذإف ءِريِعَش ْنِم
 . يراخبلا

 . نحطت : يأ رک رکت» : هلوق
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 موي هك يبنلا تأ تاق هن هللا يضر بلاط يبا ٍتنب ةتجاف ءيا مانو - م54
 ر

 هاور . ثيدحلا تركذو كس «بوشپ رست ا ل فر حفلا

 وسن يف هاي يبنلا انيل رم :تلاق اهنع هللا يضر ديزي ِتنب ًءامسأ نعو - خ8

 دواد يبأ ظفل اذهو ع ٌرسحح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد وأ هأور

 دوف ِءاَْلا نِ ٌةَبْضُعَو ءاموَي ٍدِجْسَملا يف رم لي هللا لوسر نأ : يذمرتلا ظفلو

 مهيلع درلا ةيفيكو مالّسلاب رفاكلا انئادتبا ميرحت باب - ۸

 SE SS ل

 هاور dl ىلإ E قيرط مم ا الو

0 
eكلم لك اذإ» : د هللا لوسرلاق ا يد  

e ۸1۸نم طالخأ هيف ٍ,سِلجَم ىلع رم الپ يبنلا ا  

 ٌقفتم . هع ّيبنلا مهْيَلَع َمّلَسَف  دوُهَيلاو ِناثوألا ٍةَدَبَع  َنيكرشُملاو َنيِمِلْسُملا

 . هيلع

 سلجملا نم ماق اذإ مالسلا بابحتسا تاب "84

 هسيلج وأ هءاسلج قرافو

 ىهتنا اذإ» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرَه يبا نع -84

 فلا



 َّقَحَأب ىلوألا ِتَسْيلَف مليل َموَُي نأ دار اذإف ءمْلَسْيلَف سلُجَملا ىلإ مكُدَحَأ
 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو «دواد وبآ هأاور «ةرخالا نم

 هباداو ناذثتسالا تاب - ۰

 ىَتَح مكتوب ريغ ًانوُيب اوُلْحدَت ال اوُنَمآ نيذّلا اَهُيَأ اي : ىلاعت هللا لاق
 لامطألا غلب اذإَوط :ىلاعت لاقو .۲۷ :رونلا 4«اَهِلْمَُأ ىلع اوُمْلَستو اوُسْنَأَتسَت #ى م 5595 2 مرے عمق <,

 . ه۹ :رونلا 4مِهِلْبَق ْنم َنيِذّلا َنَدتْسا امك اوئذأتسيلف َمُلُحلا مكن

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيِرَعْشألا ىسوم يبأ نعو - م

 . هيلع ٌقفتم «عجزاف الإَو كل َنَْأ نإف ثالث َناَدْعيْسالا»

 لعجامنإ» : لَم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لعس نب لهس نعو -811

 . هيلع ٌقفتم «رصللا لجأ ْنِم ٌناَذئتسالا

 يبنلا ىلع َنْدََتْسا رِماَع ينب نم لر انَنَّدَح :لاق شارج نب ّيِعْبِر نعو -

 اذه يل جرخا» :ِهِيِداَحِل هي هللا ٌلوسر لاقف ؟جِلَأَأ :لاقف بيب يف وهو لي
 2 م ر 2 رو و ل ي مت م ام م

 :لاقف لجرلا هعمسف «؟لحدأأ «مکیلع مالسلا : لق :هل لقف «ناذئتسالا هملعف

 .لخدف وو ّيبنلا هل َنْدَأَف ؟لخدأأ «مكيْلَع ُمالّسلا

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور

 هيلع ٌتلَخَدَف ةا ّنِبنلا تيا :لاق هنع هللا ىضر لبنخلا نب َةَدّْلِك نع - مال#
 «دواد وبأ هأور ؟لخدأأ مُكيْلَع مالسلا لقف عجرا» : هلع يبنلا لاقف ملأ ملو

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو



 1 a سا < م 9

 تنأ نَم نذأتسملل ليق اذإ ةنسلا نأ أ نايب باب - ۱

 ةينك وأ مسا نم هب فّرعُي امب هسفن يمسيف نالف :لوقي نأ

 هه

 ا لف ؟اذه ن E ف م ا

 . هيلع

AVoءيلايَللا نم هَل ُتْجَرَخ ٠ لاق هنع هللا يضر زذ يبا نعو .  

 » :لاقف ينآرف تفل ءِرَمَقلا لظ يف يِشْمَأ ُتلَعَجَن هَدْحَو يشي هيي هللا

 ::ةيلغ قفتم نكؤنأ :ٌتلقف «؟اذه

 ٌةمِطافَو لسي وهو ةي يبنلا تين :تلاق اهنع هللا يضر ٍءِنَه ّمُأ نعو هي

 . هيلع قفتم . ٍءىِناَه مَ انآ : تقف «؟ءله نمد : :لاقف ا

AVYلاقف «بابلا تقق “قَد لف هلي يبنلا تأ : :لاق هنع هللا ي را نعي : 

 . هيلع قفتم . اًهَهِرك ُهنأك ءاانآ اند : لاقف انا : :ٌتلقف «؟اذ نمد

 ىلاعت هللا دمح اذإ سطاعلا تيمشت تابحتسا باب -_ ۲

 ىلاعت هللا دمحي مل اذإ هتيمشت ةهاركو

 بوؤاثتلاو ساطعلاو تيمشتلا بادا نايبو

 بج هللا نإ» :لاق ب ّيبنلا نأ هنع هللا يضر ةريرُ يانغ - ۸

 لک ىلَع ًاقَح ناک ىلاعت ' هللا دهحو ْمكُدَحَأ سطع اذإف باتل ر «ساطغعلا

 اذإف «ناطبشلا ن ّنِم وه امنا بابتا ا هللا كمحري : : هل لوقي ا ميسم

 مقر

 «ناطيشلا هم كح َبَءاثت اذإ ْمُكَدَحَأ نإ «عاطتسا ام هدریلف ْمكَدَحَأ ٌبَءاَْ

 . يراخبلا هاور
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 هل لقي لل ُدَمَحلا :لّقيلف ْمكُدَحَأ سطع اذإ :لاق ي ّيبنلا نع هنعو -۹
 هللا ْمُكيِدِهي :ٌلَقَيْلَف هللا ٌكُمَحْرَي :ُهل لاق اذإف .هللا كمري :ُهبِحاَص وأ ةوخأ

 2 مه

 . يراخبلا هاور «ْمُكَلاَب ٌمِلْصُيَو

 هاور .هُوُمْمَسُت الق هللا ٍدَمْحَي ْمَل نف فوُنْمَسَف هللا َدِمَحَف ْمُكَُدَحَأ سطع

A^\تُّمشف ا يبنلا دنع نالُجَر سط :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو -  

 َتْسطَعَو هَتْمَسَف نالف سطع : تمسي مل يذلا لاقف ألا ِتْمَسُي ملو اَمُهَدَحَأ

 . هيلع ٌقفتم . «هللا ٍدَمَحَت ْمَل كنإَو ءهللا َدِمَح اذه» : لاقف ؟يننمس مل

 عضو سطع اذإ ب هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 8

 وبأ هاور . يوارلا كش ل ضع وأ - ضفخو ف ىلع هنوث وأ هدب

 a اا نار كلت ارواح

 دنع نوط دوهيلا ناک لاق هنع هللا يضر وسوم يبأ نعو - م/م“

 هللا مكيدفهي» :لوقيف «هللا مكرم مهل لوق ْنَأ َنوَجرَي ا هللا لوسر

 .«مكلاب حلصيو

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ,دوادوبأ هاور

 اذإ» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ٌيِرْدحلا ٍديعس يبأ نعو - 4

 هور ل تا كل هين رو كيلا لعل تن

 هجولا ةشاشبَو ءاقّللا دنع ةحفاصملا بابحتسا باب - ۴۳

 مداقلا ةقناعمو ةقفش هدلو ليبقتو حلاصلا لجرلا دي ليبقتو

 ءانحنالا ةيهاركو رفس نم

 باا يف ةحفاصُملا تناك : سأل تلق : لاق ةداتق باطلا يبا نع -6
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 ٠ يراخيلا هأور . 0 ؟ دلع هللا رلوسر

 0 دواد وبأ هاور مَةَحفاَصُلاِ اج ْنَم نو 7 ا لأ اج لقد

 . حيحص

 نيملسم ْنِم ام» : لي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ِءاَرَبلا نعو _ ۷

ا لبق اًمُهل َرفغ الإ ٍناَحَفاَصَنيَف ٍنايِقَتْلَي
 

 9 ا کک 5 7 الو :لاق ل 1 ا اأ ىف

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ْمُعْن» :لاق ؟ُهَحِفاَصْيَو ِهِدَيب خايف :لاق

 00 : هبحاَضِ يدوي لاق :لاق هنع هللا | يضر ار نعو -۹

 ا ي ا ليش لاتو لرز و هل ىلإ 0

 . ةحيحص ديناسأب هريغو

 لك يلا نم اًنْوُنَدَف :اهيف لاق ةصق ءامهنع هللا يضر ءرمع نبا نعو ٠-_

 . دوادوبأ هاور . هدي انلمقف

 لوسرو ةنيدملا ةثراح نب دير ْمِدَق : ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 2/68١

 «هلّبقو ُهقئَيْعاف بوث رجب كك يبلا ِهْيَلِإ ماقف ءَباَبْلا عزقف هتاف يتب يف ةي هللا

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 الر : الإ وللا لوسر يل لاق :لاق «هنع هللا يضر ءرذ يبأ نعو -1

 . ملسم هاور «قيلط يجوب كاخأ ىَقْلَت أولو E رجبلا ناد مح

A4۲يلع َنب ةسحلا 2 « يبنلا لبق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -  

 ْمُهْنِم تليق ام ِدَلَوْلا نية ةٌرْشَع يل نإ سباح نب حرقألا لاقف ءامهنع هللا يضر

 . هيلع ٌقفتم «!محري ال محي ال نم : لَ ءهللا ٌلوسر َلاقف . ًادحأ



 هربق دنع ثكملاو هنفد روضحو هيلع ةالصلاو تيملا عبيشتو

 هنفد دعب

 ضيرملا ةدايع تاب - ٤

A44يضر بزاع نب ِءاربلا نع -  eaةداَيعب و هللا لوسر ارم  

 رنو ¢ ميقملا راربإو < ٍسِطاَمْلا ِتيِمْشَ و ةراَتَجلا عاب «ضيرملا

 . هيلع ٌقفتم . مالا ِءاَشْفإَو « يِعاّذلا ةباجإو < « موُلُظَملا

eملسملا سد :لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو  

 ةَباَجإو ءزئانجلا ابنَ ‹ ضيرملا ةَداَيِعَو «مالشلا 7 : سمح .ملسملا ىلع

 . هيلع ٌقفتم « سِطاَعْلا تيمشتو قَوْعَدلا

 ةمايقلا ب َلوُشَي لجو رع هللا ناد : ال هللا لو لاق :لاق هنعو -5

 !؟نيِمِلاَعْلا بر َتنأَو َكُدوُعَأ فيك بر اي :لاق ! ينْدْعَت ْمَلَف َتْضِرَم مآ نباايو

 هذول كنآ تدلع امأ ؟هذْعت ملف ضم انالف يدب نأ َتْمِلَع اأ :لاق

 كا انك تراب :لاق ! ينمِمظت ملف كتمحطتسا مَدآ نبا اي ؟هَدْنِع ينجو
 ام ُْمِعظُت ْمَلَف ٌنالُف يدْبَع َكَمَعطَتْسا هنأ َتْمِلَع اَمَأ :لاق !؟َنيِمِلاَعْلا بر َتْنَأَو

 !ينقست ملف كتيقتسا َمَدآ نبا اي ؟يدْنِع كلذ َتْدَجَوَل ُهُتْمَعْطَأ ْوَل َكْنَأ َتْمِلَع

 ْمَلَف نالف يِدْبَع َكاَفْسَتْسا :لاق !؟َنيِمِلاَعْلا بر َتْنَأَو ٌكيِقْسَأ فيك ٌبَراَي :لاق
 . ملسم هاور «؟يدنِع كلذ َتْدَجَوَ هيس ول ٌكلنَأ َتْمِلَع اَمَأ !ِهِقْسَن
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AAYاودوغ» : ا هللا لوز لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو - -  

 . يراخبلا هاور «يناّعلا اگر «عئاجلا اومعظأَو «ضيرملا

 .ريسألا : «يناعلا»

 داع اذإ ملسملا أف :لاق قلي < يبنلا نع «هنع هللا يضر «ناَبوُت نعو - ۸4۸

 رخ امو هللا لوس ا : لي «عجَرَي ىت نجلا ةقْرخ يف لري مَ َملُْملا ُهاَحأ

 . ملسم هاور «اهانَجو : ٠ لاق ؟ةنجلا

 » :لوقي فالي هللا لوسر ُتْعِمَس :لاق ءهنع هللا يضر ء يلع نعو -4

 « يت ی كل تا ثري ویا ىَلَص لإ ةَرْدُع ًامِلْسُم ُدوُعَي ملسم ْنِم

 يف فير ُهَل َناَكَو َحِبْصُي ىتَح كلم م فأ َنوُعْبَس ِهْيَلَع ىَّلَص الإ ٌةَيِشَع ُهَداَع نإ

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ةاور حلا

 «تحملا : يأ :فورحملا ملا : «ٌفيرخلا»

 هلع يلا مخ يدوب م مال ناک «هنع هللا يفر نا نو ۹

 هيبأ ىلإ ٌرظنف مينا :؛ 0. ےل لاقف هسأر ل دنع َدَعَفَف «هدوعی ا ىلا هاتف «ضرَمف

 لوقو ٢ ا جّرْخَف ٠ مَلْسَأَف 2 ٍمِياَقْلا | ابا ْعِطَأ : :لاقف ؟هدنِع وُو

 . يراخبلا هاور رانا ن ّنِم هذقنأ يذلا ۾ هلل ُدْمَحْلا»

 ضيرملل هب ىعدي ام باب _ ٥

 ناَسنإلا ىكتشا اذإ ناک داب «يبنلا نآ ءاهنع هللا يضر « ا نع ۹۰۱

 عضوو ءادكف هضاب ا «يبنلا لاق خرجوا ةحرق هب تناك وأ ل َءيشلا

TSءانضرأ ة 3 هللا مسيل : :لاقو اهر م  

 . هيلع ّى ٌقفتم «انبر ٍنْذِِب ءاَنُميِقَس هپ ىَفْشُي ءانضْعُب ةقي

٠ n ۲مهلا : :لوقيو ىلا هديب ُحَسْمَي هلأ ضب وُعَي َناَك ياك  

 ٌءافش ,كوافش الإ ءافِش ال يفاشلا َتْنَأ نا سالا بهذا ع سالا تر
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 ةّيكرب كيقزأ الأ : : هللا هيج تعال لاق هنأ ىهنع هللا يضر « سنأ نعو ۳ ٣

 تبا شا ساوا مالا ِّبَر مهللا :لاق «ىلُب :لاق ؟ هللا لوسر

 و ا هو ار لا ءاقم تن الإ َيفاش ال فاشل

 هللا لوسر يا : لاق ةهنع هللا يضر ءٍصاقَو يبأ نب كس نعو - 4

 هاور دبس فا هللا اد 9 مهلا ا ا مهللا» :لاقف ٢

 ا

 ُكَدَي عضد : هلل هللا لوسر هل لاقف A E 1: هللا

 ٍةَّرِعِب ْدوُعَأ تار تح كر + دل هللا مسب :لقو كسَج نب ملأت يذلا ىلع

 + لست ارز ورذاخأو لجأ ام رش ي رولا

 داغ ْنَم» :لاق , هلع « يبنلا نع امهم اللا تضر سا نا ا ١

 ضْملا بر يظل للا لا : : ارم عبس ةد لاقف E : مل ًاضيرت
 يذمرتلاو دواد وبأ هاور « ضرملا كلذ ْنِم ُهَّللا هافاغ الإ ا ٍميِظَعْلا

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح : مكاحلا لاقو ‹ نسح ثيدح :لاقو

 ْنَم ىلع لخد اذإ ْناكَو ةدوعي يبارغأ ىلع لخد 2 ا نأ هنعو - ¥۷

 . يراخبلا هاور هللا ًءاش نإ روهَط مالال : لاق هدوعی

 هلل ٠ ؛ يلا ىَتأ لیرښج نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو - ٨۸

 يش لبك ني كيقرأ هللا مسي : :لاق «مُعن» :لاق ؟تْيكَتْشا ُدَمَحُم اي :لاقف

 هاور «كيِقرَأ هللا مشب كيسي هللا ياخ نْيَع و ٍسْفَن لک رش ْنِم «كيذ وي

 . ملسم
 ادهش ا ءامهنع هللا يضر «ةريره يبأو ٌيرْدَحلا ديعس يبأ نعو 64

 ةا كأ هللا هللا الإ ةلإ ال :لاق نم» :لاق هنأ ا ءهللا .لوسر ىلع

 ل كيرش ال ُهَدْحَو هللا لإ هلإ ال :لاق اذإو .ربكأ انأو انأ الإ لإ ال لاق هير
 رباع و 2

 هللا الإ ةلإ ال :لاق اذإو . يل ٌكيِرَش ال يِدْحَو انآ لإ ةلإ ال :لوقي :لاق

۳۹۷ 



 لإ ال :لاق للاب الإ ةوق الو لوح الو هللا الإ لإ ال :لاق ُدُمَحلا ٌهَلَو ُكْلُملا

 ْمَل َتاَم ّمُث ِهِضَرَم يف اهلاق ْنَم ١ :لوقب اكو «يب لإ ةف الو لوح الو انآ الإ

 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور هٌراْلا ُهَمَعْضَت ر

 هلاح ْنَع ضيرملا لهأ لاؤس بابحتسا باب - 5

 هللا يضر بلاط يبا نب ّيلع نا ءامهنع هللا يضر « سابع نبا نع - 41٠

 :سانلا لاقف هيف 0 يذلا هججو يف ٢ ءهللا ,لوسر دنع ْنِم جرح نع

 هاور . ائراُب ِهَّللا محب حَبصَأ : لاق ؟ل هللا لوسر َحَسَصَأ فيك «نَسَحلا اأ اي

 يراخبلا

e 

yy ET ٌلوَقَي: 

  5«توملاب رهو كي هللا ٌلوسر تيار :تلاق اهنعو 500

 ىلع ينعأ مهللا» :لوقي مث ءءاملاب ُهَهَجَو حَّسمُي مث ءرمدقلا يف هدي لدي

 يذمرتلا هاور «ِتوملا ِتاركسو ٍتوملا ٍتارَمغ .

  - ۸ضيرملا لهأ ةيصو بابحتسا باب

 هرمأ نم قشي ام ىلع ربصلاو هيلإ ناسحإلاب همدخي نمو
 امهوحنو صاصق وأ ّدحب هتوم ببس برق نمب ةيصولا اذكو

 يلا تأ ةَنْيهُج نِ ةَأَرْما نأ امهنع هللا يضر ِنْيَصُحلا نب نارمع نع - ۹1۳

 اَعَدَف ءّيَلَع ُةمقأف ًادَح تبَصأ وللا لوسر اي :تلاقف ءانّرلا نم م ىلبح يهو
 ّرَمأَف لش اهب يف تْعَضو اذإف اهيل ٌنِسَحَأ» :لاقف ءاهيلو و هللا لور

 . اهيلَع ىَّلَص مث «تَمجرف اهي َرْمأ مث ٠ ءاَهْباَيب اهيَلَع تَّدْشف فه يبنلا اهب
 . ملسم هاور

14 



 عَجَولا ُديدَش وأ « عجو انأ : ضيرملا لو ٍزاوَج باب - 4

 كلذ يف ةهارك ال هنأ نايبو كلذ وحنو «هاسأراو» وأ كوعوم وأ

 عزجلا راهظإو طخستلا ليبس ىلع نكي مل اذإ

 رُو هب يللا ىلع تلخ :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نيا نع - 14

 ُكَعوأ ي :| لجأ» :؛لاَف ee اکو كعوَ ُكَنإ + تلق ُةَتْسِسِمُف يكل

 . هيلع قفتم «ٌمُكَنِم ٍنالُجَر ُكَعوُي امك

 هلي هللا ٌلوسر ينءاج : لاق هنع هللا : يضر صاف يبأ نب دعس نعو -6

 الإ بري الو لام ود اَنَو قرت ام يب غلب :ُتْلَقف يب دشا محو ْنِم ينوي

 . هيلع ٌقفتم .ثيدحلا ركذو « ىتنبا

 لاقف ُهاسأَراَو :اهنع هللا يضر ُةَمْئاَع لاق :لاق دمحم نب مساقلا نعو -5

 يراخبلا هاور .ثيدحلا ركذو ناسارا اا لب : هلع يلا

 هللا الإ هلإ ال رضتحملا نيقلت باب _ ٠١

 ال مالك رِخآ ناك نم» : هي هللا ُلوُسر لاق :لاق هنع هللا ضر ذاعم نع -۷

 .«ةنجلا لحد هللا لإ هلإ

 .دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو دواد وبأ هاور

 اونقل» : لج هللا ُلوُسَر لاق :لاق ُهنع هللا يضر ٌيرْدُحلا ٍديعس ىبأ نعو ه4

 . ملسم هاور هللا الإ َهلإ ال ْمُكاَنَْم

 هم ودم تل

ضف 00 « ضيق اذإ ا نإ "نا مث منشأ ءهرضب قش دقو
 سان ج

 ىلع َنوُُمْؤُي ةكئالملا نإ ربح الإ مكين ىلَع اوُمْدَ الر :لاقف . ِهِلْهَأ ْنِم

۳4 



 هم ا # هن ا ه جفال 2 ” + .. HH بيد 2# 3 3

 ‹ نييدهملا يف هتجرد عفراو «ةملس يبأل رفغا مهللا» :لاق مث «نولوقت ام

 يف هآ حَسْفاَو «َنيِملاَعْلا براي ُهَلَو اَنَل ُرِفْغاَو «َنيِرباَغلا ىف ِهبِقَع يف ُهْفَلْخاَو

TT 
IS OS 

  - ۲۰ضر ةدولح اس مَآ نع  a HSمثْرْضَح اذإ» : 4 وللا لور لاق

 َنوُلوُقَت اَم ىلع َنوُنُمْؤُي ةكئالملا نإ أريح اوُنوُقَف بيلا وأ ءضيرملا ٠«

 ةمّلَس انآ نإ «هللا وسر اب :تلقَف 46 ّيبنلا بيا ةَمَلَس بأ تام ملف :تلاق
 ىَبقَع ُهنِم يبِقْعَأَو لو يل ٌرِفْغا مهلا : يلوش» :لاق ءَتاَمْدَق 1

 اذإ» :اذكه ملسم هاور .ي ًادّمَحُم :ٌهنِم يل ٌرْيَخ ْنَم هللا يبقْعَأَف :تلقف

 الب (ٌتّيملا» :هریغو دواد وبأ هاورو كسلا ىلع مَتِّيَملا» وأ «ضيرملا منرضخ

 . كش

 ,ةنيِصُم هيمن لبق نه ا : :لوقي لي هللا لوسر ٌتعمس : :تلاق اهنعو -

 اريخ يل فّلخاَو « يتَبيِصُم يف يِنْرْجْرَآ مهلا : َنوعِجاَر هبلإ انإو هلل انإ :لوقیف
 وُبأ يفوت امل : تلاق .اهني ارب هل فلو يييِصُم يف ىلاعت هللا ُهْرَجأ الإ ا

 هللا لوسر هم ًارْيَخ يل هللا َفْلْخَأَف كي وللا لوسر ينرَمَأ امك تلق «ةَّمّلَس

 . ملسم هاور . ةي

 دلو تام اذإ» :لاق و هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو -01

 : لوقيف مکن : :نوُلوقيف «يِدبَع لَو متضبق :ِهيكِئالَمل ىلاعت هللا لاق هلا

 : نولوقيف يِدَبَع لاق اذا :لوقيف . . معن : نولوقيفا ودا وف هرم متضبق

 اا «ةنُجلا يف ًاتيب يدب ونبا : ىلاعت هللا لوقف . ٌمَجْرَتساو ا

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «دمحلا

 : ىلاعت ُهّللا لومي :لاق لكي للا لوسر نأ هنع ُهَّللا يضر ةريرُه يبأ نعو -۴

۳۷۰ 



 الإ ُهَبَسَتْحا مت ءاّينُدلا لأ ْنِم هيفص تصب اذإ ُءاَّرَج يدنع َنِمْؤُملا يعل ام

 . يراخبلا هاور نجلا

 ٤ - يلا ِتانَب ىدخإ ْتَلسْرَأ :لاق امهنع هللا يضر ٍديز نب ةماسأ نعو 2
 ْمجْرا» :لوسّرلل لاقف ِتْوَملا يف أنبا وأ - اهل اَيِبَص نأ هريخُتو هوُعْدت هيل
 لجأب هدم ٍءْيَغ لکو «ىطمنأ ام هلو ذآ ام ىلاغت هلل نا اًهْرِبْخَأَف ءاهبتإ

 َّىَمَسُم ٠ هيلع ٌقفتم .ثيدحلا مامت ركذو «ُبِسَنْحَتْلَو ريصتلف ءاَهْرُمَف . 1

 ةحاين الو بدن ريغب تيملا ىلع ءاكبلا زاوج باب ۔ ۴۳

 . ىلاعت هللا ًءاش نإ « يلا باتك يف باب اهيف اسو مارف ٌةحاَينلا اّمأ

 هِلْمَأ ِءاكبب ُبَّذَعُي تملا أَو ُهْنَع يهنلاب ةريثك ُتيِداَحَأ ٌتَءاَجَف ُكاكُبلا امو

 هيف يِذَّلا ءاكبلا ِنَع وم ام يهل هب ىَضْوَأ ْنَم ىلع ةَلوُمحَمَو ةلوأتم يهو

 ةر كيذا ٍةحاين الو بدن رغب ِءاكبلا زاوج ىلع ُليِلَدلاَو او بدن

 : اهنم

 ا دعس داع لي للا لور نأ امهنع هللا يقر رمع نبأ نع ۹1

 يضر ٍدوُعْسَم نب هللا ُدِبَعَو « صار يبأ نب ُدْعَسو «ٍفوَع نب : نمحرلا دبع ُهَعَمَو

 ءاَوَكَب هلل هللا لوسر َءاکب م موقلا ىأر اًملف لكي هللا لوسر ىكبف «مهنع هللا

 ْنكلَو «بلقلا نرحب الو ءنيعلا عمدي ُبَّذَعُي ال هللا َّنِإ ؟َنوُعَمْسَت الأ :لاقف

 0 كا ديس

 د 0 هلي هللا هلوسر انی تضاف 0

لا محي امنإو ءوِداَبِع بولق يف ىلاَعَت هللا اَهَلَعَج ةمحر هلله :لاق !؟هّللا
 ْنِم هل

 . هيلع فتم َءاَمَحْرلا ِهِداَبَع

 ميهاربإ هبا ىلع لحد كي هللا لوُسَر نأ هنع هللا يضر سنا نعو 1

1 



 لاقف . ِناَفِرْذَت هلك ِهَّللا لوسر انّيَع ْتَلْعَجَف هيف ٌدوُجَيَوُهَو هنع هللا يضر
 اا فوَع نبا اَي» :لاقف !؟هللا ّلوسر اي تنأو :ٍفوع نب و

 يِضْرُي ام الإ لوق الو ءدَرْحَي َبْلقلاَو ُمَمْدَن َنْيَعْلا َّنِإ» :لاقف .ىَرْخَأب اهنا ْمُ
 . «َنوُنوُرَحَمل ميهار اي َكِقاَرِف اَنِإَو ءار

 .هضعب ملسم ىورو ,يراخبلا هاور

 . ملعأ هللاو ةروهشم حيحصلا يف ةريثك بابلا يف ثيداحألاو

 هو ركم نم تيملا ّنم یری ام نع ففكلا باب 4

 :لاقو مكاحلا هاور (ةَّرَم زا هل لا رْثَغ هْيَلَع ْمَتَكَف اتم لسع ْنَم»

 هنفد روضحو هعييشتو تيملا ىلع ةالصلا باب 6

 زئانجلا ءاسنلا عابتا ةهاركو

 . عييشتلا لضف َنَبَس دقو

 َدهش ْنَم» : قو للا لوسر لاق :لاق هنع ُهَّللا ّيضَر ةريرُم يبأ نع - ۹۲4

 «ِناطاَرِيِق هَلف د ىتح اَهَدِهَش نمو طاری ُهَلُق اهل نمي ىتح ةزانجلا

 . هيلع ٌقفتم . «نيميظعلا نيلَبَجلا لثم» : لاق ؟ناطاريقلا امو : ليف

 اناا اناَعنإ ملم وان عا ِنَم» :لاق إب هللا لوسر نأ هنعو - ۰

 نيطاريقب رجألا ّنِم عجز هنإق ءاهنفد ْنِم عرفي اهيَلَع یلص ىَتَح عم ناکو
 مجري ُهّنِإَف نفذت نأ لبق ّْمَجَر مث < الغ لص نيو دخأ لك طارق لك

 . يراخبلا هاور «طاريقب

 ففي



ı۱مرعي ملو ,زئانجلا عاّبتا ِنَع اَنيِهن :ٌتَلاَق اهنع هللا يضر ةع مَا نعو  

 . هيلع ٌقفتم «انيلع

 .تاّمْرحملا یف ددشی امك .يهنلا يف دّدشی ملو (هانعمو»

 ةزانجلا ىلع نيلصملا ريثكت بابحتسا باب - ٠١

 رثكأف ةثالث مهفوفص لعجو

 يلب بيم نه ام : 8 هللا لوسر لاق :تْلاَ اهنع هلا َيِضَر مال ۳۲
 ةارو ا ی الإ هل نوف مُهْلك هت EE نیم الا ا لع

a 

 جي نما  eT e "0و

 . ملسم هاور هويف ُهَللا مُهَعَفَش الإ اعيش

 هنع هللا يضر ةَرْيبُم نب ُكِلاَم ناك :لاق ّينَريلا هللا دبع نب ٍدْئْرَم نعو - 84
 :لاق مث ازا ئال اهيلع مُر ءاهيلَع ٌسانلا لاَ ؛ةَراتجلا ىلع ىَلَص اذإ

 .مَبَجْوَأ ُدَقَف «ٍفوُفص ُةَنالَث هيلع ىَّلَص ْنَم» : 4 هللا ُلوُسَر لاق

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 ةرانجلا ٍةالَص يف أرقي ام باب - ۷
 ريكي مث ؛باتكلا َةَحِتاَف أرقي مئ :ىلوألا حب دوعن : تاريبكت ميد ريكي

 همم 2

 دلآ ىلع محم ىلع لص هَل :لوقيف وكي ّينلا ىلَع يصب مث < ةَيناَغلا

 كنإ :هلوق ىلإ .. ميِهاربإ ىلَع َتْيَلَص امك :هلرتي ضير نأ لضفألاو بدعي

 َنوُلَصُي ُهَتَكِئالَمَو هللا نإ مهتءارق ْنِم ماعلا َنِم 550000

۲Y۳ 



 .هيلع َرَصَقا اذإ ُهَئالَص حص ال ُهنإَف ه٦ :بازحألا ةيآلا #ّيبنلا ىلع
 2 E ل يام )مام هن لى م ا س 7

 نإ تيداجألا نم تاع نيعلسمللو تيملل وعديو 0 ربكي مث /

 اتتفت الو «هرجأ انمرحت ال مهللا : هيسحأ نمو ءوعديو ةَعباَرلا ربكي مت «ىلاعت هللا

 . هلو اَنَل رفغاو «هدعب

 ثيدحل «سانلا رثكأ هُداَْعَي ام فالج ةعباّرلا يف ًءاعّدلا لوطي هنأ راتخملاو 0# و مو ور 500 3 ا 1 يايا

 . ىلاعت هللا َءاش نإ ُهَركْذَسس ىذلا ىفوأ ىبل نبا

 :اهنمف «ةثلاثلا ةّريبكتلا َدْعَب ٌةَروُتأملا ٌةَيِعْدألا اما
 ل امل

 لوسر ىلص :لاق هنع هللا يضر كلام نب فروع نمحرلا دبع ىبأ نع 5و

 ُهْمَحْراَو هل ٌرِفْغا ّْمُهْلا» :ُلوُقَي وهو ِهِئاَعُد ْنِم ٌتْظْفَحَف قرات ىلع ل هللا
 جْلُتلاَو ِءاَملاب ُهْلِسْغاو ُهَلَخْدُم سَوَ ءُهَلُزُن مركو هع فاو هِفاَعَر

 اراد ُهُلِدبأَو « سْنّدلا نم ضْيبألا بولا تيقن امك ءاياطخلا ّنم هو ءَرَْلاَو
 ,ce * هون oo #” 6” # همر و ا #” ىت # معن و # يم
 ‹«ةنجلا هلخدأو «هچوز نم اريخ اجوزو ءِهلهأ نم اريح الهأو «هراد نم اريخ
 lh oh ي2 لە # شرم كر ۴ ao م 0 ةماه ل

 .تْيملا كلذ اينأ نوكأ نأ ثينمت ىتح «رانلا باذع نمو ءربقلا باذع نم هذعأو

 . ملسم هاور

 هوبأو  هيبأ ْنَع يلهشألا.َميِهاَرْبِإ يبأو .ةّداتق يبأو ةريرُه يبأ نعو - 45
 و ا 8 تٍ 82 5 5

 مُهْللا» :لاقف ٍةَراَنج ىلع ىَّلَص هنأ إي ّيبنلا نَع «مهنع هللا يضر - ٌيباَحَص'

 ْنَم مهلا .ابِئاَغَو اًنِيِاَشَو ءاَناَنأَو اًنِرَكْدَو ءانرييكو اَنريِغصَو ءانتْيَمَو انيل رِفغا
 ال مهلا ءناميإلا ىلع ُهُفَوَتك ءانم هنيفوت ْنَمَو . مالْسإلا ىلع ويخاف ءانم هتيخأ
 ‹ يلّهشألاو ةَرْيَرُه يبأ ةياور نم يذمرتلا هاور «هَدْعَب انتفت الو ءهرجأ انمرحت

 ةريره ىبأ ثيدح :مكاحلا لاق دات يبأو ةريره يبأ ةياور نم دواد وبأ هاورو

 تاياور حصأ : يراخبلا لاق : يذمرتلا لاق «ملسمو يراخبلا ٍطَرَش ىلع حیحص

 ٍفْوَع ثيدح بابلا يف ٍءيش ّحَصَأَو : يراخبلا لاق ّيلَهْشألا ةياور ثيدحلا اذنه

 .كلام نبا
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 اذإ» :لوقي لب هللا وسر ُتْعِمَس :َلاَق ُهْنَع َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ نعو - 407
 8 دواد وبأ هاور «ًءاعّدلا هل اوًصلخأف تملا ىلع متيلص

 ناو ll تأ ملا :ةَرانجلا ىلع ٍةالَصلا يف هب ينلا نع ُهنَعَو 56

 اهرب ملأ تنأو ءاَهحوَر َتْضَبَق ٌتنأو مالشإال اَهَتْيَدَه بنو ءاهتفلخ

 .دواد وبأ هاور «هل رفغاف هل ًءاَعْفش َكانج ,اهتينالعو

 ىلع لب هللا لوسر اپ ىَلَص :لاق هنع هللا يضر مقالا نب َةلْئاَو نعو - 9
 َكِتَمْذ يف ِنالف نبا ّنالُف نإ مهلا :لوقي ُهَْعمَسف نيملسملا نم ٍلجَر

 مهلا .دمحلاو ِءافولا لْهَأ تلو يالا َباَّذَعَو ٍْبَقلا نت هم «كراوج لبو

 ۴ دواد وبأ هاور (ميِحّرلا روفعلا َتْنَأ كنإ هزار هل رفغاف

 هل با رانج ىلع ربك هلأ امهنع هللا يضر ىفأ يبأ نب ب هللا دبع نعو - 0

 مث وقي اهل ٌرِفْغَتْسي نيتريبكتلا نيب ام ٍرْذَقك ةعبارلا دعب مَ تاري عبرا

 .اًذکه من ُمْنْصَي هلي هللا ُلوُسَر َناَك :لاق

 SS ءار رکا : ةياور يفو

 ْمكُديِزَأ ال ينإ :لاقف ؟اذه ام :ُهَل اَنْلُق فرضنا امل .ولامش ْنَعَو هِي ْنَع لس

 هاور كي هللا لوسر ٌعَنَص اذكه :وأ ءْمْئْضَي هو هللا َلوُسَر تيار اَم ىلع

 .حيحص ثيدح :لاقو مكاحلا

 ةزانجلاب عارسإلا باب - ۸

 نإ قَراْنَجلاِب اوُعِرْسَأ» :لاق فلي ّيِنلا نع ُهْنع هلا يضر ةريرُه يبأ نع - ۹4۱

 ْمُكِباَقِر ْنَع ُهَنوُعْضَت رس «كِلِذ ىّوِس كَ نإ ىيلِإ اا ريف ةحلاص كن

 ماض
 fe of ASL eT هم :

 .«هيلع اهنومدقت ريخف» : ملسمل ٍةياور يفو
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 اذإ» :لوقَي كل يبنلا ناك :َلاَق هنع ُهَّللا يضر ٌيِرْذحلا ٍديعس ىبأ نعو -۲
 :ُتلاق ءةحلاص تناك ْنِإَف ءْمِهِتاَنْعَأ ىلَع ُلاَجّرلا اَهَلَمَتْحاَف ؛ةذاَتجلا ِتَعِضُو

ror orم  

 عمسي ؟اهب نوبَهذت َنيأ اهليواي :اهلهأل ْتَلاَق ٍقَحلاَص ريغ تناك ناو يود

 يراخبلا هاور َّقِعَصَل ٌناَسْنلا َعِْس ولو َناَسْنإلا لإ ءٰيش 5 اًهتوَص

 تيملا نع نيّدلا ءاضق ليجعت باب _- ۹

 ةئوم َنَقيَتي ىتح كرتيف ٌةَءاَجُف تومي نأ الإ هزيهجت ىلإ ةردابملاو

 ةقلعم نِموملا سفن» :لاق هيب يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع -۴۳

 .ٌنسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ُهْنَع ىضَقُي ىتح ِهِنيَدِب
 وفر م2

 ُهْنَع هللا يضر ِءاَرَبْلا نب سلط نأ هع للا ' يضر حسو ني يصح نعو 1

 ولا ف تح نق طر لإ :لاقف هوي كو يلا هاا « ضرُم
 ريت

 .هِهِلْمَأ يَناَرْهَظ نيب سبت ن ميسم ةفيجل يغب ال هَ هب اولُجَعَو هپ ينوُذآف

 .دواد وبأ هاور

 ربقلا دنع ةظعوملا تاب ٠١

 لور اناتأف ِدَقْرَعْلا عيقُب يف ٍةَراَنَج يف انك :لاق هنع هللا َيِضَر يلع نع ٥-
 تكي رعخو :نيكش رصف ةو ةر ااو ف هلق هللا

 نِ هغو الا نم ُهَدَعقَم بِ دقو الإ ٍدَحأ نم منم ام :لاق مث ِهَرَصْحِم

 ٌرْسْيُم لكف ءاوُلَمْعا» :لاقف ؟اًنباَتِك ىلَع لكن الفأ هللا َلوُسَر اي :اولاقف «ةنجلا

 . هيلع ٌقفتم .ثيدحلا ٌمامت ركذو هَل قل اَمِل

 ةعاس هربق دنع دوعقلاو هنفد دعب تيملل ءاعدلا باب ١5

 ةءارقلاو رافغتسالاو هل ءاعدلل

 َناَفَع نب َناَمْثُع - ىلْيَل وبأ :ليقو هللا دبع وبأ :ليقو  ورمع يبأ نع - ۹٤

۷3 



 :لاقو ءِهيَلَع ٌفَقو ِتّيَملا نفد ْنم ّعَرْف اذإ ةي يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر_
 :دواد وبأ هاور «لآسُيِنآلا هن تيبثتلا ُهَل اوُلَسو مكيجأل اوُرِفَغَتسا»

 لوح اوسيقأف ؛ ينوُمتنفَد اذ اذإ يعل يضر e نب ورمع نعو ۷- ٠

 . هلوطب قبس دقو : ا 2

 نإَو ءِنآرقلا َنِم ٌءيش ُهَدْنِع أَرقُي نأ ُبَحَتْسُيَو :هللا ُهَمِحَر ُيِعِفاَشلا لاق

 . ًانَسَح ناك ُهَدْنِع نآرقلا اوُمَتَح

 هل ءاعّدلاو تيملا نع ةقدّصلا باب - 5

 انناوخإلو انَل رفا اَنْيَر َنولوُقَي ْمِهِدْعَب ْنِم اوُؤاَج َنيِذَّلاوط : ىلاعت هللا لاق

 ٠١ :رشحلا 4«ِناَميِإلاب اَنوْبَس َنيَِّلا

 تلتف يم نإ : ينل لاق ًالُجَر ذأ اَهْنع هللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَعو ه4
 :لاق ؟اهنع تقدصت نإ رجأ اهل ليف ءَتَقّدَصَت «تملعت ول اَهاَرأو اهّمْقَن

 ناسنإلا تام اذإ» :َلاَق ةَ هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر ٌةَرْيَرُه يبأ نعو -6

 وا ةَيِراَج ةقدص :ثالث ْنِم الإ ُهلَمَع َعطقنا
 وعدي ٍحِلاَص لَو وَ وب عفتني ٍ,ملِع

 . ملسم هاور «هل

 تيملا ىلع سانلا ءانث باب _ ۳

 لاقف ءاريخ اَهْيَلع اوننأَن قرانجب اورم :لاق هنع هللا يضر ,سنأ نع ۰

 : يك يبنلا لاقف اري اهيل اونثأف «یرخأب اورم مث ««تّبجْو» 3 يبنلا

«تَبَجَو» اک يلا لاق ارش اهيلع اونا «یرخأپ اورم مث ««تّبَجَْو»
 لاقف 

 Ee ميا اذه» : :لاق تو ام ع لا يفر تاطخلا و كف
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 ۰ سس <
 يف هللا ُءادَهْش متن رانلا هَل تبجوف ارش ةيلع هيلع متين اذهو نجلا هل تبر

 . هيلع ّقفت ٌقفتم « ضرألا

 ار

 باطلا نب رمع ىلإ تلج ءةنيدملا ٌتْمِدَق :لاق دوسألا يبأ نعو - - ۹١

 «تّبَجو :ٌرَمع لاقف ًارْيَخ اهبجاص ىلع يئ رانج مهب ترم ُهْنَع هللا َيِضَر

 «ةلاثلاب رم مل هتبجو مَع لاقف ءأريخ اهبجاص ىلع ينا «ىَرْخأب رم مث
 يجو امو: تقف :دوسألا وبأ لاق تنجو :رمُع لاف اَرَش اهبجاَص ىلَع ي

 ةَعبرَأ هل هش مِلسُم اَمُيَأ» : هلك ىلا َلاَق امك ّتْلُق :لاق ؟َنيِنِم ْؤُملا َريمأ اي

 :لاق ؟نانثاو :انلقف «ةئالتود :لاق ؟ةَمالَثو :اَنلَقَف نجلا هللا ُهَّلَخَدَأ «ریخب

 . يراخبلا هاور .ٍدجاولا نع ُهلأسن مّل ْمُث «ٍناتئاو»

 راغص دالوأ هل تام نم لضف باب - ٤

  o۲مّلسو ِهْيلَع ىلص وللا ُلوُسَر لاق : لق هللا يضر ا 0

 «مُهايإ ۾ هټمحر لضم ةنجلا هللا ُهّلَحدَأ لإ ٌتنجلا اوعي مل ٌة ال هل تومي

  - ۴۳تومي الو : ا هللا لر لاف :َلاَم ُهْنَع هللا يضر زيره يبأ نعو
sb. هيلع ٌقفتم « مَسّقلا َةَلِحَت الإ ٌرانلا ُهّسْمَت إل ِدَلولا َنِم ُةّنالَن َنيِمِلْسُملا َنِم دخل . 

 ميم م

 وه :دورولاو باَمْدِراَو ر مك ناو : یلاعت ۾ هللا لوق )ا ٍمسَقلا ةو

 .اهْنِم ُهَّللا اًنافاَع . َمنَهَج رهط ىلع ٌبوُصنُم ٌرسج وهو ءٍطاَرَصلا ىلع روبعلا

 لور ىلإ ةًارما تءاج ٠ لاق هلع هللا ىضر ٌيِرْدحلا لديعس يبأ نعو - 4

 موي َكِسْفَن ْنِم اَنَل لْعجاف َكِئيدَحب ٌلاجّرلا َبَهَذ هللا لوسا :ٌتَلاَثَف اک هللا
 ءنعمتجاف «اڏکو اذ او : لاق هللا َكَمَّلَع امم اَنُمَّلَعُت هيف

E NSةثالَن ُمّدَقت ٍةَرما نم نکنم ام» :َلاَق م  
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 كي هللا ٌلوُسَر َلاَقَف ؟ني أَو :ةأرما ِتَلاَمَف راثلا نم ًاباَجج اهل اوثاك لإ دّلَولا نم

 .هيلع ٌقفتم «نیتثاو»

 ىلاعت هللا ىلإ راقتفالا راهظإو مهعراصمو

 كلذ نع ةلفغلا نم ريذحتلاو
 م »4 95 9

o. Rr 0 

 َنِكاَسَم اولخذت الد : :لاق رججلاب و هللا ُلوُسَر ٌرَم امل :لاق ٍةياور يفو

 لور نف مَ «نيكاَب اونون نأ لا ْمُهباَصأ ام ْمُكبِصُي نأ مهس أ اوُمَلَظ َنيِذَلا

 . يداؤلا زاجأ ىتح رْيّسلا حَرْسَأو ٠ ف لكي للا
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 لوأ هبابحتساو سيمخلا موي جورخلا بابحتسا باب - ۱٦

 راهنلا
 امج و ا د ل يبا هک ر مم

 كوبت ةوزغ يف جرخ هلك «يبنلا نأ ءهنع هللا يصر كلام نب بعك نع 565

 . هيلع ٌقفتم . سيمخلا َمْوَي جرحي نأ بحي ناكو « سيمخلا موي

o 5 نيل ينج aN ت ل عل 4 ت هس ٠. 
 موي يف الإ جرخي ا هللا لوسر ناك املقل «نيحيحصلا» يف ةياور يفو

 ا
 00 قر ع وقر يک ر مقا # ماعم 06

 هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر يباخصلا يدباغلا ةعادو نب رخص نعو -_ 0¥

 مُهْنَعَب اشيج وأ ةَيِرْس تعب اذإ ناكو «اهروكب يف يتمأل كراب مُهَللا» : لاق ةي

 ٌرثكو ىَّرأَف ياهنلا لوا ُهَبراَجَي ُتَعَبَي َناَكَف ءأرجات رخص ناكو .راهنلا لأ ْنِم
 ب تیا :لاقو ئيذمرتلا دواد وبأ هاور لام

 ةقفرلا بلط بابحتسا باب - ۷
 هنوعيطي ادحاو مهسفنأ ىلع مهريمأتو

 سانلا نأ ولو : ه5 هللا لوسر لاق :َلاَق اًمُهْنَع هللا يضر مَع نبا نع ه4

 . يراخبلا هاور «هدحو لأب ٌبكاَر راس ام مّلعأ ام ٍةَدحَولا َّنِم َنوُمَلْعَ

 لاق :لاق ُهنَع هللا َيِضَر دج نع «هيبأ نع ت وف نو 48
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 .«ٌبكر ُهَنالْثلاَو ءِناَناَطيَش ناَبكاّرلاو ءْناَطيَش ٌبكاّرلا» : قي هللا ُلوُسَر

 : يذمرتلا لاقو «ةحيحص ديناسأب يئاسنلاو .يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 : ي هللا لوسر لاق :الاق اَمُهْنَع هللا يضر ةريرُه يبأو ٍديعس يبأ نعو - ٠١
 ٍدانسإب دواد وبأ هاور «نسح ثيدح «مهَدَحَأ اوُرُمَؤيلَف ِرَفَس يف قالك جرح اذإد

 . نسح

 ٍةَباَحّصلا ٌريَخ» :َلاَق 8 ّيِنلا نع امُهْنَع هللا َيِضَر سابع نبا نو ه5

 رفع اقا بي نو .بنالآ ابر شويلا ريو معَ الا ريو برأ
 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد هاور َتَلِق نم ًافلأ

 ثيبملاو لوزنلاو ريسلا بادآ باب - "4

 اهتحلصم ةاعارمو باودلاب قفرلاو ىرسلا بابحتساو رفسلا يف مونلاو

 كلذ قيطت تناك اذإ ةبادلا ىلع فادرإلا زاوجو

 اهقحب مايقلاب اهقح يف رصق نم رْمأو

 يف مترفاَس اذإ» : كي وللا ٌلوُسَر لاق :َلق نع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نع - 4۹۲

 اوُعِرْسَأْف «بذجلا يف مترا اذإو ,ءضرألا نم اف لبإلا اوطغأف بصخلا

 قرط اًهنِإَف عٌقيرطلا اوبنتجاف متسْرَع اذإَو ءاَهيقِ اهب اوردايو سلا اَهْيَلَع

 . ملسم هاور لْيللاب م ماوهلا ا ٌباَوُدلا

 ىعرتل ريسلا يف اهب اوقفرا : يأ «ضزألا َنِم اهظح لبإلا اوطعأ» : ىنعم

 ةانثملا ءايلابو .فاقلا ناكسإو «نونلا رسكب وه «اهّيقْند : هلوقو اهريس لاخ يف

 بهذي نا أ َلبَق ةِصقَملا اوُلِصَت ىتح اپ اوُعِرْسأ :هانعم <« لا :وهو تحت نم

 .لّيللا يف ٌلوُزتلا . «سيرعتلا»و .رْيَسلا ِكنَض ْنِم اهْخُم

 ىف ناك اذإ لكك للا لوسر ناک :لاق دنع هللا ّيضَر َةَداَق يبا نعو - ٣
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 ُهَعاَرْذ بص منان ىلاق زو منا رق يطفو ليلي سرع ِرْفَس

 . ملسم هاور . هلك ىلع نار قرر

 الص َتوُمَتَف وَلا يف ٌقِرْمَتْسَي الإ ُهَعاَرْذ ّبَصَن اَمْنِإ :ءاملعلا لاق

 .اهتقو لوأ ْنَع وأ اهِتقو ْنَع حبصلا

 مكيلع» :45 للا لوسر لاف :َلاَق .ةنع هللا َيضَر « سنأ نعو - 4
 .نسح ٍدانسإب دوادوبأ هاور « ليَللاب ىوطت ضرألا ّنِإَف ِةَجْلُدلاب

 معو

 . ليلا يف ريسلا : ةةجلدلاو

 لزم اولن اذإ سائلا ناك : لاق دنع هللا .يضَر « ٌّيِنَسْحلا َةَبْلْعَ يبأ نعو ٥-
 هله يف مقر نأ : هلك للا لوسر لاقف .ةيدوألاو باَعْشلا يف اورم

g~» 

 مضنا لإ لرم كلذ َدْعَب اوُلْرْنُي ملف «!ناَطْيّشلا نم مکلذ امن ةيدوألاو باشلا

 . نسح دانسإب دواد وبأ هاور . ضعب ىلإ مهضعب

 يراَصْنألا ورع نب ,عييرلا نب هس لیتر - ورمع نب ٍلهَس ْنَعو -5
 7 :لاق هنع هللا يضر «ناَوضْرلا دعي أ نم وهو ةيلظنحلا ا

 ,مئاهبلا هذه يف هللا اوقتا» :لاقف ی رهط نجل ڌر لي للا لوسر

 .حيحص دانسإب دوادوبأ هاور «ةَحلاَص اهولكو « ةحلاَض اهويكراف .: ةَمجْمُملا

 ينفر :لاق ءامهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع رفعج يبأ ْنَعو - ۷

 نم ادحأ هپ ثدحُأ ال اقدح ىلإ 3 هفلخ موي تاذ ب للا لوسر

 شئاخ وأ ٌفَدَم هتجاحل هلي ىللا لوسر هپ ٌرتتسا انك ناكو < ,سانلا

 .ًارصتخم اذكه ملسم هاور . لحن طاح : ينْعَي . لخن

 ًاطئاخ َلَخَدَف : لخت شئاح : هلوق دعب | ملسم دانسإب يناقربلا هيف دازو
 تفرد رجرج ۰ دي هللا لوس یار املف اًمَلَف ّلَمَج هيف اذإف .راصنألا ّنِم ,لجرل

 مو :لاقف «ْنكَسف هارفذو  ةمانس : يأ - ُهَتاَرَس َحَسْمَق دلع « يبنلا هان ةانيع
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 يل اذنه ارامل نر ياس ارحل اذه زعل ءلّمَجلا اذه بر

 هاف ؟اهايإ هللا َكَكْلَم يتلا ةَميهَبلا هذه يف هللا يق تت الفأو :لاقف :هللا لوسر اي

 . يناقربلا ةياورك دواد وبأ 2 ةبيذَتَو ةعيجت كن ىلإ اوُكْشَي

 درشم ظقل وغو افلا ناكسإو ةمجعملا لاذلا سكب وع ارفف رق

 ءِذألا َفْلَخ ريمبلا نم ُقَرْعَي يذلا ٌمِضْوَملا :ىَرّْذلا : ةغُللا ُلْمَأ لاق .ٌتنؤم
 ةع : يأ هيت : هلوقو

 ةر يور هاو

 لحن ىتح حبسن ال الن انلر اذإ انک :لاق نع هللا يضر ٍسنأ نعو - ۹4۸

 . ملسم طرش ىلع دانسإب ا

 ىلع انص رج عم -انأ :هأنعمو َةَلفاَتلا يل ال يَ : حبس ال» : هلوقو

 . ٌباوُذدلا ٍةَحاَرِإَو ,لاحّرلا طح ىلع اهُمّدَقُن ال  ٍةالَّصلا

 قيفرلا ةناعإ باب 4 ١

 : ثيدحك ٌتمّدقَت ٌةريثك ثيداحأ نايل يف

 . «هيخأ نوع ىف ُدْبعلا ناك ام ِدْبَعلا ٍنْوَع ىف ُهللاود

 36 مام معمر

 .امههابشأو «ةقَدص فورعم لك» : ثيدحو

 ذإ ِرْفَس يف نحن امنيپ : لاق تاللا يضر ٌيِرْدْحلا ٍديعس يبأ نعو - ۹4

 هللا ٌلوسر لاقف امش انيمي رضب ٌفرْضَي َلْعَجُف هل ٍةلَحاَر ىلَع لر ءاَج

 هل ناك ْنَمَو .هل َّرهظ ال ْنَم ىلع هب دعي ٠ « ٍرهَظ ْلْضَف هم ناك ْنَم» :

 ىح ُهرَكَذ ام لاملا فانُضُأ نم َرَكَّذَه «هل دار ال ْنَم ىلَع هپ دعي ار لضف

 . ملسم هاور . ٍلضف يف انم حال ٌقَحال هنأ : ايار

 وري + ْنأ دار هنأ لك للا رلوسر نع ةنع هللا يضر رباج ْنَعو 5

 الو لاك مهل سل اد مناوخإ م نإ !راصنألاو نيرجاهملا َرشعماي : لاقف
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 هلمحي رهظ نم اندحأل امف ةتالثلا وأ ءنيلجرلا 4 هبْلإ مكدَحأ مضيف قريش

 0 7 يل ام الث وأ نينا ىلإ تْمَمصَف : لاق Ty قع

 .دواد وبآ هاور . يلم ْنِم مهدحأ ةبقعك

 . نسح دانسإب دواد وبأ هاور .هل وعدي فدّريَو

 رفسلل ةبادلا بكر اذإ هلوقي ام باب ١

 ىلغاووتستل .نوُبكرَت ام ماعنآلاو كلفلا نم مك لَو : يباع هللا لاق

 ال رخَس يذلا َناَحْبُس اولوقتو هيلع ْمتيَوَنْسا اذإ مكبر مع اور مٿ د هروهظ

 ١5. ل'؟ :فرخزلا «نوبلقتُمل ابر ىلإ اإ . َنيِنرقُم هل انک امو اذه

 یوتسا اذإ ناک اف ىللا لس نأ EN يضر «رمع يبا نعو ¬ ۲

 امو اذه اَنَل ٌرْخَس يذلا َناَحْبُس» :لاق مث ءال ريك هرْفَس ىلإ ًاجراخ رعب ىلع

 اذه اَنِرْفَس يف كأن اَنإ مهللا .نوبلقنمل ابر ىلإ انا «نینرقُم هل انک

 .ُهَدعُب انعوطاو اذه اَنَرْفَس اَنْيَلَع نوه مهلا . ىضْرَت ام لَمْعلا ّنِمَو ءىَوَقَتلاَو بلا

 ْنِم كب ُدوُحَأ ينإ مهلا . لهألا يف ٌةَفيِلَخْلاَو ءِرفسلا يف ٌُبِجاَصلا تنأ مهلا

 اذإو «دلرلاو لهألاو لاملا يف بّلَقنملا ءوسو « رظنملا ةباكو هرْفَّسلا ٍءاَنْعَو

 . ملسم هاور «َنوُدِماَح اَنْبَرِل نودباَع َنوبِئاَت َنوبيآ» : ٌنهيف دارو هلا عج

 ةلمهملا نيعلا ٍناكسإو واولا حتفب «ءاثعولاو» . نيقيطم : (ٌنيِنِرقم» ىنعم

 نزح ْنِم سفنلا ريت : يهو ءٌّدَملاِب «ةباكلا» و .ةَّدّسلا : هو ءدملابو ِءاثلابو

 . عجرملا :(ٌتلقنملاو» . هوحنو

 اذإ لك هللا لوسر ناك :َلاق ُهنع هللا ّيضَر ءَسِجْرَس نب هللا دبع نعو - 99م

 ةوغدو نوكلا دعب رؤخلاو ,بلقنُملا ٍةَباكَو ءرفسلا ِءاْعَو ْنِم ذوي َرَئاَس
 يف وه اذكه .ملسم هاور .لاملاَو لُمألا يف رْظْنَملا ِءوُسَو . مولظملا

A0 



 لاق .يئاسنلاو ,يذمرتلا هاور اذكو «نونلاب ءِنوكلا َدْعَب ٍرْوَحلا : ملسم حيحص

 0 هل اَمُهالِكَو ءِءارلاٻ «روكلا» ىوريو : يذمرتلا

 ةَداِيرلا 3 ةماقتسالا ْنِم عوجرلا :أ اعيمج ِءارلاو تونلاب هاتعمو :ٌءاملعلا لاق

 اي بنل ةمامعلا ريوكت نم ةدوحأم ٍءاَرلا ةياورو :اولاق . صقنلا ىلإ

 .رقتساو دجو اذإ نوک و ناک» ٌرَّدِصَم «نوكلا نم .نونلا ةياورو

 يت ةنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ٌتْدِهَش :لاق ةَيبَر نب يلع نعو - ۹۷4
 ىلع ىوتشسا اُمْلَف وللا مشب :لاق باكّرلا يف ُةَلجر ْمَضَو امف ءاهَبكريل بادب
 هل انك امو ءاذه اتل ٌرْخَس يذلا ناحبس» :لاق مث لِ ُدْمَحلا :لاق اهر

 :لاق مْ تام ثالث لل ُدْيحلا :لاق مث «َنوُيَُمل ابر ىلإ انو نیر

 ال ُهْنِإ يل ُرِفْغاَف ييف ُتْمَلَظ ين َكَئاَحْبُس :لاق من ارم تال كأ هللا

 ٍءيش يأ ْنِم َنيِنِمؤُملا ريما اي :ٌليِقَف كح ْمُ تن الإ بولا رفعي

 لوسا :ثلقف كج من ءَتْلمَف امك لعق 3 يبا ثأر : : لاق ؟تکجض

 يل ٌرِفْغا :لاق اذإ ِِدْبَع ْنِم ُبْجْعي كبَر ند :لاق ؟َتْكِحَض ٍءْيَش يآ نِ هلا

 :لاقو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور . «يريغ َبوُنذلا ْرِفْغَي ال هلأ ُمَلْعي «يبونذ

 .دواد يبأ ظفل اذهو . حيحص ٌنسح : خسنلا ضعب يفو رس ثيل

 اههبشو ايانثلا ٌدعص اذإ رفاسملا ريبكت باب - ١

 اهوحنو ةيدوألا طبه اذإ هحيبستو

 هوحنو ريبكتلاب توصلا عفرب ةغلابملا نع يهنلاو
 .انحّبَس اَنْلْرَت اذإو ءانرّبك اَنْدِعَص اذإ انك :لاق نع هللا يضر رباج نع 6
 . يراخبلا هاور

 اًوَلَع اذإ | ُةشويِجو يللا ناک : لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نعو - ۹۷٦

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور .اوحېس اوطْبَه اذإو ءاوُرْبك انانشلا
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 ىلَع ىفؤأ املك و ٍةَرْمُعلا وأ جحا َنِم َلَقَق اذإ لي يلا ناك :لاق ةنعو _- ۷
 هلو ُكْلُملا ُهَل هل َكيِرَش ال ُهَدَحَو ُهللا الإ لإ الد : لاق مث ءأثالت ربك دقق وأ ةي

 .نوُدِماَح انبَرِل َنوُدِجاَس َنودباَع نوبئات نوبيآ ريد ٍءْيَش لك ىلَع هَ دلا
 م 5

 ٠ هيلع ٌقفتم ههَدْحَو بازحألا َمّرَهَو هَدْبَع َرَضْنَو دعو هللا َقَدَص

 .ٍةَرْمُعلا وأ جَحلا وأ اَياَرَسلا وأ شوخلا نو م لفق اذإ : ملسمل ةياور يفو

 لاد امهنيب نيءافلا حتفب وه ءِدْفْدَق» :ةلوقو َعُفَتْرا :يأ «ىفْؤَأ» : لوق

 . ضزألا نم عفترملا ظيلغلا :وهو ىرخأ لاد ةرخاو ةنكاس ةلمهم

 نأ ُديرأ ينإ .هللا لوسراي :لاق ًالجَر َّنَأ هنع ُهّللا ّيضَر ةريرُه يبأ نعو - ۸
 ىو ملف «فرش لک ىلَع ريبكُتلاَو للا ىوقتب كيلَع» : لاق  يِنِصْوََ راس

 :لاقو يِذِمرتلا هاور هّرْمَّسلا ِهْيَلَع نومو َدْعُبلا هل وطا َمُهَّللا» :َلاق ٌلُجّرلا

 . نسح ثيدح

 يف يك يلا ْمَم انك :لاق ُهنع ُهَّللا يضر يرَعشالا و يبأ نعو - 4

 : ديم يبنلا لاقف ءانتاوصأ َتَعْفَتْراَو اًنْربكَو اَنلْلَم داو ىلَع انفّرْشَأ اذإ کف ِرْفَس

 ءمكَعَم نإ .ًابئاغ الو ْمَصَأ نوعدت ال مكنإف مكيفنأ ىلع اوُْبْرا انا اا ايو
 و

فتم بيرق یم هنإ
 . هيلع ٌق

 . مكيفنأب اوققزا : يأ ةدحوملا ءابلا حتفب هاوُعَبْراد

 رفسلا يف ءاعّدلا بابحتسا باب - ۲

 تاوعد ثالث» : لع هللا لوسر لاق :لاق ُهنع ُهّللا : يضر ةريره ا نع - ۰

 ىلع دلاولا ةو ءرفاسملا ا ,مولظملا ةوعد : ٌنهيف كش ال تاباجتسم

 يبأ ةياور يف سيلو . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور «يدلو

 .«ِهللو ىلع» :دواد
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 هد ماما

 02 انور ناش e ie اإ :لاق مر

 . حيحص دانسإب يئاسنلاو «دواد

 9 ملا ري ري مر راو

 الزنم لون اذإ لوقي ام باب ۔ ٤

 للي هللا لوسر ٌتْعمَس :ٌتلاق اهنع هللا يضَر ميك ِتنب ًةلوَخ نع - ۹۸۲

ام رش ْنِم ِتاّماَتلا هللا ٍتامِلَكِب ُدوُمَأ :لاق مث ًالِزنَم لر ْنَم» لوق
 مل قلخ 

 . ملسم هاور «كلذ هلزنم ْنِم َلِحَنْرَي ىتح ٌءْيَش رضی

 لبق راس اذإ هلي هللا ٌلوسر ناك :لاق اًمهنع هللا يضر رم نبا نعو - ۳

 ونشو كيف ام ّرْشَو كرش ْنِم هللاب ُدوُعَأ ءهللا كبر ير «ضْأ ايد :لاق ليل

 ةّيحلا نمو «ووشساو كسا رش نم هللاب دوعأ كيلع تدب ام 0 ا

 . دوادوبأ هاور «َدَلَو اَّمَو دِلاَو ْنِمَو ءِدّلِبلا نِكاَس ْنِمَو ءِبَرَمْعلاَو

 َنيِذّلا نجلا ْمُه :هِدلَبلا نكاسو» : ٌىباَطَحلا لاق ءصخّشلا :ُهَوْسلاَو»

 ْمَل ْنِإَو ءٍناويَحلا ىَوْأَم ناك ام : ضْألا َنِم دلّبلاَو :لاق . ضْرألا ناَكس 7

 :هَّدلَو امو» سيمبا :«ِدِلاَولاِب» ٌداّرملا نأ ُلِمَتحيَو :لاق .ٌُلْزاَنَمَو انب هيف نكي

 . ٌنيِطاَيْشلا

 هلهأ ىلإ عوجرلا رفاسملا ليجعت بابحتسا باب - ٥

 ّنِم ٌةَعطِق رْفَسْلا» :لاق هلي هللا لوبقر نأ ُهنع ُهّللا يضر ةريره يبأ نع - 5

 ْنِم ُهَتَمْهَن ُمُكُدَحَأ ىَضَق اذإف 0 00 ا مكدحأ ُعْْمي ل 0
6 9 He 

 .ةدوصقم “ . هيلع ٌقفتم «هلْهَأ ىلإ لجعيلف و
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 ًاراهن هلهأ ىلع مودقلا بابحتسا باب - 5/١

 ةجاح ريغل ليللا يف هتهاركو

 بيلا ْمكُدَحَأ لاطأ اذإ» : لاق لب هللا لوسر نأ ُهنع هللا يضر رباج نع - ۹۸0
 . الل ُهَلْمَأ ٌنكَرَطُي الف

 فتم . داي ُهَلْمَأ ُلْجَّرلا قرط نأ ىهن ب هللا لوسر نأ ٍةياور يفو
 هلع

 ى ُهَلْمَأ قرط ال ةَ هللا ٌلوسر ناك : لاق ُهنع هللا يضر سن نعو 105
 . هيلع ٌقفتم ٌةّيِشَع وأ وذ مهيأ ناك

 1 ليلا ىف ُءیجملا قولا

 هتدلب ىأر اذإو عجر اذإ لوقي ام باب - ۷

 .اياَتلا َدِعَص اذإ رفاسملا ريبكت باب يف ُقِباَّسلا َرَمُع نبا ثيدح هيف

 رهي انك اذإ ىتح كي يبل م ابا : لاق ُةنع هللا ّيضَر سنا نعو - 17

 كلذ ُلِوُقَي ْلْزَي ْمَلْف «َنوُدِياَخ انيرسل َنودباَع لات «نوبیآ» :لاق ةنيدملا

 . ملسم هاور «َةنيِدَملا انُمِدَق ىَتَح

 دجسملاب مداقلا ءادتبا بابحتسا باب ١

 نيتعكر هيف هتالصو هراوج يف يذلا

 ْنِم ْمِدَق اذإ ناك ةا هللا لوسر نأ ُهنع ُهَللا يضر كلام نب بعك نع -4

 . هيلع ٌقفتم .ِنْيَمَعْكَر هيف ٌمُكَرَف دِجْسملاب ادب رْفَس



 اهّدحو ةأرملا رفَس ميرحت باب - 4

 ءاهئلَع مّرمَم ي م لإ بلو مْوَي ةريسم را رجالا مولا للاب نمو

 نول الد :لوقي و ّيبنلا ْمِمَس ةن امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 3

 هل لاننا مرش يو عم د ةأرملا ٌرِفاَست الر ءمرْحَم وُ اعم الإ اراب لر

 ؟اذكو اذ ةر يف تيتا ياو ا تجبر يتأرما نإ هللا لومو اذ جر

 . هيلع و 0 ٌقفتم «كِتَأرْما عم حح قِلطْنا» : لاق
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 نآرقلا ةءارق لضف باب _ ٠١

 . ملسم هاور هِهباَحْصأل ًاعيِفَش ِةَمايِقلا مي ُهْنإَف َنآَرعلا او ؤارف»

 لک هللا لر :لاق ةن هللا يضر ناعم نب ٍساونلا نَعو 14-01

 همت اينذلا يف هب َنوُلَمْعَي اوناك نيذلا ِهِلْمََو ِنآَرفْلاب ةَمايِقلا ّمْوَي ىَتْؤُيِ» :لوقي
 . ملسم هاور امهبِحاص نع ِناَجاَحَت ناَرمِع لاو ِةَرَقْبلا ةروس

 مكريخ» : هللا ُلوسر لاق :لاق ُهنع للا يِضر نافع نب َنامثع نعو - ۴
 . ئراخبلا هاور ُهَمّلَعَو نآرقلا َمّلَعَت ْنَم

 نآرقلا أرْي يِذْلا» : هللا ٌلوسر لاق :تلاق اًهنع ُهللا يضر ةشئاع نعو -4
 وهو هيف ُمتعتتَيَو نآرقلا أرقي يذلاو ةَررَبلا ماّركلا رسل عم هب رهام وُهَو

 . هيلع ى 2 ا

 لشو : ةَ هللا لرش لاق :لاق ُهنع هللا يضر يِرَعْألا ىسوم يبأ نعل 86

 لكي ٌتِْيَط اهمعطَو ٌبْيط اهحير : ٍةُجرتأل للفم ا ارقي يذلا نمژملا

 قفانملا لشو لح اهمغطو اهل حير ال: ٍةَرمتلا ,لثمك َنآّرَقلا ل ياا نيؤملا

 يذلا يقفانملا لإ ص اًهمْعطَو ٌبْيَط اهحير : ةناحيرلا ,لثمك نآرقلا ا ٍيبذلا

 قفتم رم اًهُمعطَو حير اهل سيل :ِةَلَظْنَحلا للك َنآّرقلا ًاَرقي ال
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 عري هللا نِإ» :لاق لي يلا نأ هنع ُهَللا يضر باطخلا نب ٌرمع نعو ه5
 . ملسم هاور «نیرحنا هب ٌمَضيو ًاماوقأ باتكلا اذهب

 : نيتثثا يف ES الو : لاق ةَ يبنلا نع هللا يضر مَع نبا نعو -_ ۷

 الام هللا هاتا لرو اهلا َءاناو ليلا َءانآ هب ب موي وهف «نآرقلا هللا هانا لبر

 وإ

 . هيلع ٌقفتم «راهنلا ءانآو ليلا ًءانا ةقفني وهف

 . ٌتاَماَّسلا «ءانالاو»

 ةروس أرقي لج َناَك راما يضر تزاغ نب ءاربلا 000 4

 مسامع

 ٍلَمَجَو نات تلَعَجَف ةباحس هتشْعَتَف نشب طوبرم سرو هّدنعو «فهكلا

 ةئيكسلا كلت» :لاقف ُهَل كلذ ٌركَّذَف ‹ يللا یتا حَبصأ اًمَلف . اهنم رفني هسرف

 . هيلع ٌقفتم «ِنآرقلل تلر

 . لبحلا : ةلمهملا ِءاطلاو ةمجعملا نيشلا حتفب «ٌُنَطْشلا»

 3 رَ 4 هللا ا يضر د دوعسم ا نعو -۹

 e TT ا

 يذلا َنإ» : هللا لوس لاق .E يضر و و ل طعم

 :لاق الب يبنلا نع اًمِهنَع هللا يضر صاعلا نب ورْمَع نب للا دبع نعو - ١

 كرم ناف ءاّينُدلا يف لتر تک امک ل قتتراو ارقا : ِنآَرقْلا بجاصِل لاَ

 . حيحص نسح : : لاقو يذمرتلاو ,دوادوبأ هاور مارق ةيآ رجنآ دنع

 ناّيسْنلل هضيرعت نم ريذحتلاو نارقلا دهعتب رمألا باب - ١

 نآّرَمْلا اذه اوُدَماَعَت» :لاق هلك ىلا نع ُهنع هللا ّيضَر ىَسوُم يبأ ْنَع -۲
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 قفتم اَهِلَمُع يف لبإلا َنِم اتلفت دشأ وهل هديب دَمَحُم سفن يذلاوف 0 سا” دم كي هع رو سا همه عم م 5< 0

 لم امنو ad سل

 RA RE REE نإ ةلقعملا لبإلا لمك نارمل بجاص
 مم

 .هيلع ٌقفتم ُتَبِهَذ ءاَهَقَلْطَأ

 نارقلاب توّصلا نيسحت بابحتسا باب _ ۲

 اهل عامتسالاو توصلا نسح نم ةءارقلا بلطو

 امو :لوقي و هللا لوسر ٌتعمس :لاق ُهنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَع ~1 £

 . هيلع ٌقفتم هب رْهُجَي ِنآْرَفْلاِب ىتغتي ِتْوصلا نَسَح يِ َنذَأ اَم ٍءْيَشِل هللا نَا
 . لوُبَمْلاَو ىضَرلا ىلإ ةراشإ وهو «ْمَمَتْسا يأ : هللا َنِذَأ» ىنْعَم

 :ُهل لاق لكي هللا لوسر نأ ُهنع هللا يضر ٌيِرْعْشألا ىسوم يبا نعو ~10

 . هيلع ٌقفتم «دؤاد لآ ريِماَرم نم ًاراَمْرِم ٌتيِتوُأ ْدَقَل
£ “e f “of o0 7 0 5 9 2 7 2 5 0 عمتسأ انأو ينتيأر ول» :هل لاق يب هللا لوسر نأ : ملسمل ةياور يفو 

 .«ةحرابلا كِتَءاَرِقِل

 يف أَرَق كك ّيبنلا ٌتْعِمَس : لاق اًمهنع ُهَللا يضر بزاع نب ربل ٍنعو ٠

 TT لا ناب اتیا

 .ديج ٍدانسإب دوادوبأ هاور هانم َسِيَلَف ِنآْرَقْلاِب نعي مل نمو

 .ٍنآرقلاب ُهَتوص نسي :«ىنغتي) ىنعمو

 ّيَلَع أرق : هع يتلا يل لاق :لاق ةنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو - ١١٠١م

 نأ بجا ينإ» :لاق !؟لرنأ َكِْيَلَعَو َكِيَلع اَرْمَأ .هللا َلوُسَر اي :ُتْلُقَف هَنآّرعْلا

 فيكف» :ةيآلا هذه كا ةروس هيلع تارق (يِرْيَغ نم ُهَعَمْسُأ
ME 
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 عه ”*

 «نالا كبسحو : لاق «ًاديهش ءالؤه ىلع كب انجو ٍديِهشب ٍةُمَأ لك نم انثج اذإ

 . هيلع ٌقفتم .ناَفِرْذَت هانيَع اذِإف سيلا تقلا

 ةصؤصخم تايآو رّوُس ىلع ثحلا باب - ۳

 هللا لوسر يل َلاَق :لاق هلع هلا يضر ىّلَعُملا نب عقار ٍديعس بأ نع -4

 يدب دخ ؟ِدِجْسَملا نِي جرحت نأ لبق ِنآَرَْلا يف : ٍةروس مظْعَأ َكُمْلَعَأ الأ» :

 يف ٍةَروُس ْمُظْعأ َكْنمْلَعأل :َتْلُق ك هللا َلوّسَر اب :تْلف جرحت نأ اندر امل

 ميِظَعْلا ُنآَرَقْلاَو يناثملا بسلا يه َنيِملاَعلا ٌبر ِهّلِل ُدَمَحلا» :لاق ؟نآرقلا

 يراخبلا هاور «ةتيتوأ يذلا

 لف : يف لاق ل هللا لوسر نأ نع هللا يضر ّيِرذُخلا ٍديعس يبا نعو ۱۰ ٠-

 . (نآرَقْلا لث ُلِدْعَتل اًهْنِإ ولدي يسفن : ينّلاو» : :ٌدَحَأ هللا وه
e 

 ثل ارقي نأ ْمكُدَحأ رجعي :ِهباَحْصآل لاق هلو هللا لوسر نأ : ةياور يفو

 :لاقف :هللا لوسر اي كلذ ُقيِطُي انيأ : اوُلاَقَو ءمهتلَع كلذ نُ هليل يف نآرقلا

 . يراخبلا هاور «ِنآرَمْلا تل :ُدَمَّصلا ُهللا ءٌدَحَأ هللا وه لقد

 الر

 َحَبْصَأ امف امُدَدَرُي هدأ هللا َوُم لق» :ًارفي اجر مس الُجَر نا تو ١١ ٠-

 هللا لوسي لاَقف اهلاً لجرلا اكو هَل كلذ ركذف E هللا الوو ىلإ َءاج

 . يراخبلا هاور «ِنآْرْقْلا َثْلُت ُلِدْعَتَل اهنإ ءوڍيپ ين يذّلاَود : لكي

 هللا َوُه لف : يف لاق هي هللا لوسر نأ ُهنع ُهللا يضر ةريره يبأ نعو ۱۲ ٠-
 . ملسم هاور هِنآَرَعلا ثلث لغت اًهنإ» : :ٌدَحَأ

 و عا ينإ ِهَّللا ٌلوسر اي :لاق الجر نأ ُهنع ُهللا يضر سنا ْنعو 1۳ ٠-

 يذمرتلا هاور نجلا َكَلَحْدأ اهح نإ لاق خا هللا وُ ل :ةروسلا

 .ًاقيلعت هحيحص يف يراخبلا هاورو . نسح ٌثيدح :لاقو

44 



27a 5 0001يت هم 2 هل # عَ . 0 ول رو اى  

 « سائلا ٌبَرب ُدوُعَأ ْلُقَو يللا برب ُدوُعَأ لف ؟طق نهم ري مل َهليَللا هذه ْتَلْن
 . ملسم هاوو

 دوغ للي هللا لوسر ناک :لاق نع هللا يضر ّيرذُحلا ٍديعس يبأ نعو - 1۵ ٠

 ام كرتو امهب ٌدخَأ ءاَتْلْرن امف امل «ِناَتدوعملا تلر ىتح ءِناَسنلا نيعو نالا نم

 .نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور .اًمُهاَوِس

 ِنآرقلا نِم» :لاق اإ هللا لوسر نأ هنع ُهللا يضر ةريره يبأ نعو 15 ٠-

 «ُكْلُملا هديب يذلا كرات ّن يهو هل رفع یخ ٍلُجَرِل تَعفَش يآ نوُثالث و

 ا لاقل يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 1 ن 1
 .؟عفشت) :دواد يبأ ةياور يفو

 ارق ْنَم» :لاق يب ّينلا نع هنع هللا يضر ٌيِرْدَبلا دوعسم يبأ نعو ۱۷ ٠-

 . هيلع ٌقفتم «ةاتفك ٍةَلْيَل يف ِةرَقَبلا ةروُس رخآ ْنِم نييألاب

 . ليلا مايق ْنِم افك : َليِقَو َءلِيللا َكْلَي ةوُرْكَملا ُهاَتْفَك : ليق

 اوُلَعَجَت الو : لاق و هللا لوسر نأ هن هللا يضر ةريره يبأ نعو 1 ٠١-

 ةاؤز اَةْرقَبلا ةروس هيف ارق يذلا بيلا نم رِفنَي ناطيشلا نإ ٌرِباقَم مكتويب

 . ملسم
 ابأايد : :قي هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر بُمُك نب ّيِبَأ نعو 1 ٠-

 يحلا وه الإ ةلإ ال هللا 0 ل

 . ملسم هاور هِرِذنُملا بأ ملِعْلا كنه :لاقَو يِرْدَص يف َبَرضف « مويقل

 كر ظْمِحب 8 هللا لوسر ينّلكَو :لاق ُهنع للا يضر ةريره يبأ نعو ۲۰ ٠-

 ىلإ كغف : :ٌتْلَقَف خاف .ماعطلا ن نم وثحي : لَعَجَف تا ينا ناشف

 تِيَلَحَف «ةديدش ٌةَجاَح يبو «لايع ٰيلعو «جاتخم ي ينإ :لاق E هللا .لوسر

 E e 2 نأ اند : : ةَ هللا لس لاف 1 لع
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 ملل يکي ع
 َءاجف ُهَتْدَصَرَف لَ هللا 00 لوقل دوعیس هنأ تفرعف هد «دوعیسو كبذك دق

 ينا ينعَد :َلاَق ةا هللا لوس ىلإ كنعقرال : ٌتْلَقَف ء ماعلا ا

 ٌلوُسَر يل َلاَقَف تا لست تلتف حر ُدوُعَأ ال ٌلاَيِع يلو «جاتحم

 لايعو ةجاحاكش هللا َلوُسَر اي :ٌتْلُق ؟ةَحِراَبْلا َكٌريِسَأ لعق ام هريره ابأ اي» : يي هللا
 TE لاا ُهئْدَصَرف هُدوُعَيَسَو َكَبَذَك دق هنو :َلاََف ٠ لبس تلخ هتم

 ِتاَرَم ثالث ٌرِخآ اذهَو قل هللا ةلوسر ىلإ َكَنَعَفْرأل :ُتلقف «ُهَتْذَخَأَف ٠ ,ماطلا

 هللا َكْعَقْنُي ِتاَمِلَك َكُمّلَعُأ ين ينغد :لاقف ادو م درع ال كنأ معْزت َكَنَأ

 لاري ْنأ ةن ءٰيِسركلا يآ ارفاق كار ىلا َتْيدَأ اذإ :لاق ؟ّنُه ام : : تلق ءاهب
 «هتسأف يس تلخ «حبْضُت یتح َناَطْيَش كبري الو ,ظِفاح هللا ني َكِيَلَع

 هنأ مَعَ هللا َلوُسَر ا :ٌتْلُق ؟ةَحِراَبْلا كريسأ لَعْف امد : هلو هللا ٌلوُسَر يل َلاَقَ

 : يل لاق :تلق «؟َيِه امد : لاق .هليِبَس َتِيَلَحَف ءاهب هللا يعَفنَي ِتاَمِلَك يمل
 الإ هلإ ال هللا :ةيآلا ميت ىتَح اهلوأ ْنِم يسْرُكْلا ارفاق كشارف ىلإ َتْيَوَأ اذإ

 نط فان دقي للو «ظفاح هللا نم َكْيَلَع لار ال : يل لاقو مولا يحلا وُ

 ُبِطاْحت ْنَم ْمّلْعَت ءُبوذَك ْوُهَو َكَقَدَص ذق نإ اَمأ» : لَم يبنلا لاقف . وص يح

 . يراخبلا هاور «ُناطْيَع كاَذ» :لاق ءال :تلق ؟(ةريره اَبأ اي ثالث ذنم

 ظفَح ْنَم» :لاق ةي هللا َلوسَر نأ ُهنع هللا يِضَر ِءاَدْرَّدلا يبأ نعو 0١-
 رجخآ ْنِم» :ةياور يفو . «لاجَّدلا نم ٌمِصْع .بفُهكلا ٍةَروس لوأ نم ِتايا رشع
 . ملسم امهاور «فهكلا ٍةَروس

 ٌدعاق مالّسلا هيلع ٌليِرْبج امني :َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر سابع نبا نو -
 حف ِءاَمّسلا َنِم باب اذه :َلاَقف هسا مقرف وقف نم ًاضيقت ْمِهَس و يذلا دنع

 0 :لاقف كلم هني َلَرَ ويلا الإ طق حتمي ملو مولا

 2 ؤي مل ٠ ءاَمِهَتيتوُأ نيزونب ٌرِشِبَأ» :لاقو ْمْلَسَف ٠ «مويلا الإ طق زني مل
 ا e ءٍقرقَبلا ٍةَروُس ميتاوخو .«باتكلا ٍةَحئاف : :كلبق

 . ملسم هاور

۳۹٦ 



 . توصلا «ضيقنلا»

 ر

 ةءارقلا ىلع عامتجالا بابحتسا باب - ٤

 ممتا اًمود : ةي هللا لوُسَر لاق :ّلاَق هلع هللا َيِضَر ةريره يبا ْنَعَو - ۳

 لغ تزن الإ مهيب هتوسرادتيو ءهللا باک َنولتي هللا ويب نم بي يف موق

 هاور «هدنع نمف هللا مهركذو ءةكئالملا مُهْفَحَو ةمخرلا مهتيشغو «ةنيكسلا

 ا

 ءوضولا لضف باب - 6
 اوُلِسْغاَف ةالّصلا ىلإ متم اذإ اونمآ َنيِذَّلا اُهُيَأ اي : ىلاعت هللا َلاَق

 ديري ْٰنکلو E دیری ام : ىلاعت هلوق ىلإ ,4مكهوُجو
 < :ةدئاملا نو ركضت مُكّلَعَل مكيلَع هتَمْعِن ميلو مكرهطيل

 نإ :لوقُي ل هللا َلوُسَر تْعِمَس :َلاَق هن هللا يضر هريره يبأ ْنَعَو 14 ٠-

 نأ مكنم عاطتسا نمف ءوضولا راثآ ْنِم نیِلُجحم 2 ةمايقلا موي نوَعڏي يتم

 ٌقفتم «لعفیلف «هترغ ليطُي

 ْتْيَح نم ؤملا ّنِم ٌةّيلجلا ُْلبتِ» :لوقي لَك يليلخ تْعِمَس :َلاق هنعو -6
 . ملسم هاور (ٌءوضولا غلبي

 ٠ :ل هللا لوسر لاق :لاق ةنع هللا يضر نافع نب لامع نعو ٠١- فل

 هانا نم ٌجرْخَت ىتح ٍهِدَّسِج ْنِم ُهاَياَطُخ تجرح ًءوضؤولا نَسْحْأَف ًاضْوَت

 . ملسم هاور

 ْنَم» :لاق مث اذه يئوصُو ثم ًاَضَوَت و هللا َلوُسَر تير : :لاق هنعو - ٠0
 ار ر

 دِجْسَمْلا ىلإ ُهيْشْمَو ُهتالَص ٌتَئاكَو بند ْنِم ٌمَّدَقَت اَم هَل َرِفَغ ءاذكه ًأَضَوَن

 . ملسم هاور «ٌةَلِفاَ

 ضني



 ٌدبعلا ًاضَوَت اذإو : لاق رال هللا لوسر نأ نع هللا ّ يضر ةريره يبأ نعو 4٠م

 هيب اهل رغ ةئيليخ لك ههجَو نم جرح ةَهجَو لَسْعَف - ُنِمْؤَملا وأ - ملسملا

 ناک ٍةئيطخ لك ۾ هيدي نم جرخ هيدي لسغ اذإف ِءاَملا ٍرطَق رِخآ مم ذأ املا حم

 لك تجرح .ديْلَجِر لسع اذإف ءءاَملا رطَق رجآ ْعَم وأ كاملا مادي اهب

 ّنِم أيقن حري یتح املا رطق رجخآ َعَمْوَأ عاملا حم هالجر اهتشُم ٍئيطخ

 . ملسم هاور «بونذلا

 موق راد ْمُكيَلَع ٌمالّسلا» :لاَقف ةربقملا نأ غلي هللا َلوُسَر نأ هنو -۹

 :اولاق ءاتاوخإ اني دق انأ ٌتْدَدَو ءَدوفِجال مكب هللا اش نإ انإو ٠ َنينِمْوُم

 دعب اوتي ْمَل َنيِذْلا انناوخإو « يِباَحَصَأ مَ :لاَق ؟هللا َلوُسَر اي كئاوخإ | انو

 ول َتْيَأرأ» :لاقف ؟هَللا َلوُسَر اَي كيما نِ دعب تأ مل ْنَم فرغت تنك : اولا

 بَ فرغ الأ مب فك لْيَخ يره نيب لحم رڪ ليڪ هل 0

 انو 0ول نف لکم ار نوا مهتا :لاق ءوللا َلوُسر اي ىل :اوُل

00 

 ءاياطخلا وب هللا ځم ام ىلَع مآ الأو : لاق و هللا َلوُسَر نا ُهْنَعَو 30

 ىلع « ولا عاَبْسإا :لاق ءهللا ٌلوُسَر اي یل :اوُناَق (؟ٍتاَجَرَتلا هب ُمَفْرَيِ

 مکلذُف ءةالصلا َدَعَب ةالصلا راَظَتناَو .دجاسملا ىلإ اًطخلا رو فراكملا

 . ملسم هاور «طابرلا ْمُكلِذَف « طابَرلا

 : هي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هلع هللا َيِضَر يرَعشألا ِكلاَم يبأ ْنَعو ۳١ ٠-

 ٠ .ملسم هاور هامل رَ ُروُهطلا»

 .ٍربصلا باب يف هلوطي قبس دقو

 باب رخآ يف باشلا نع للا يضر ةَسَبَع نب ورمع ُثيدح بابلا يفو
 ۰ . تاريخلا نم لَم ىلع ُلِمَتْشُم ٌميظع ُثيِدَح َوُهَو اجلا

 نم مكن ام : لاق 6 ّيبنلا نع هع هللا يضر ٍباَطَحلا ِنْبَرْمُع ْنَعَو -_-= ۲
of ه af 

 ال هّدحَو هللا الإ هلإ ال نأ دهس :لوقي مث  ءوضولا غبسيف وأ - ليف ًاضوتي ٍدَحَأ

۳4۸ 



 ٌةَيِناَمْتلا ةنجلا ٌباوبأ هل تحف الإ فلوسرو ُهُدْبَع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش
 : ملسم هاور «َءاش اهيأ ْنِم لخڏي

 .«َنيِرهطتملا َنِم ونلعجاو َنيباوتلا 0 ٍلَعَجا مهللا» : يذمرتلا دارو

 +۴ ٠ و

 ناذآلا لضف باب - 5

 سانلا مَلْعيوَلِ» :َلاَق كي هللا وسر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع - ۴۳

 اومهتسال ِهّيَلَع اومِهَتْسَي نأ الإ اودي ْمَل ّمُث ءلؤألا ٌفّصلاو ِءاَدْنلا يف ام

 ٍةَمَتَعلا يفاام َنوُمَلْعَي ْوَلَو ديل اوقبتسال رجلا يف ام 0

 . هيلع ي اس لز اًمهوتأل حبصلاو

 .ٍةالّصلا ىلإ ٌريكبتلا : هٌريِجهتلا» و حئارتقالا : «ماهتشالا»

 :لوقُي قي هللا َلوُّسَر َتْعِمَس :َلاَق ةع هللا َيِضَر َةَيِواَعُم ْنَعَو -84

 5 ملسم هاور «ةمايقلا موي اقام سانلا لوطا نودا

 يرذخلا ديس اَب نأ ةَعْصْعَص يبأ نب محلا دبع ن هللا دبع نو -- ۵

 ل كينغ يف تنك اذإف َةَيِداَْلاَو مدل بحت كارا ينإ» : : هَل لاق ُهْنَع هللا يضر

 توص ىَدْم ٌعمسي ال ُهَنِإَف باا كتوص فرا قةالصلل 1100 كتْيِداَب

 : ليعس وبأ لاق «ةمايَقلا موي هَل دهش الإ يش الو سن الو لج ْنْدَوؤُملا

a Ro ت 

 . يراخبلا هاور . لَو هللا لوُسَر ْنِم هتعمس

 يدون اذإ» : ل هللا لوُسَر لاق :لاَق نع ُهللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ عو - ۴

 لقا ُءاَدنلا يت اذإف َنيِذأتلا شيال هَل ءُناَطْيْشلا َرْبدَأ ءٍةالّصلاب
 نيب رخ یت لبق تيرصلا َيِضُق اذإ یت 6 تح ريد ٍةالَصلل بو اذإ ىتح

 ا لبق نم رْكْذَي مل امل  اذك ْرُكْذاَو 00 :لوُق يلا

eةماَقإلا . 
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 لور ْعِمَس هنأ اَمُهْنَع هللا يضر اا وع ا و ~_- ۷

 نم هنإف يلع اوُلَص م .لوقي ام لغ اولو َنذرُملا ْمتْعِمَس اذإ» : لقي كي هللا

 ةَلزنم اهنا ءةَلسوْلا يل ةللا اوُلَس م ارش اهب هَل هللا ىَّلَص ٌةالَص َّيَلَع یلص

 يل لاس نمف ءْوُم انآ دوك نآ وُجزأو هللا داَبع نم ٍعل الإ يبت ال ةنجلا يف

 . ملسم هاور «ُةَعاَفَشلا ُهَل تلح ةَليِسَوْلا

EDاذإ» :لاق دل هللا لوس نأ دع هللا ىضَر ٌيرذخلا ديعس و  

 ْعَمسَي نيج لاق نَم» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ هع هللا َيِضَر راج ْنَعَو - 4

 سرلا ادم تا ٍقَمَئاَقْلا ٍةالَصلاو مالا ةوغدلا و هذه تر مهَللا :َءاَدْلا

 هاور ةَماَيَقْلا م موي ىتعافش ل تاغ «هّتدعو يذلا ee اقا ُةتعْباَو :ةَليِضْفْلاَو

 . يراخبلا

 E ,هل كيش ال هنو للا د لإ ال نأ ده ا

 هند هَل َرْفَغ ءًاتيد .مالسإلابو ا دمخمبو ا هللاب تيضر لوس هدي

 . ملسم هاور
or ثم 

 نيب د ري ال ءاعدلا» : : زل هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق ُهْنَع هللا َيِضَر سنأ عو -1

 . نسح ثيدح : :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ةَماَقإلاو ٍناذألا

 ا

 :توبكنعلا 4ركنملاو ِءاَشْحَمْلا نع ىهنت  ةالصلا نإ : ىلاّعت هللا لاق

° . 

 :لوقي ةي هللا َلوُسَر تْعِمَس :لاق ُهنَع هللا َيِضَر ةريره يبأ ْنَعَو -5

 ْنِم ىقبُي لَه ءِتاَرَم سْمَح موي لك هنم لِستْعُي مكِدَحأ باب ارهن نأ ول متيأرأ»

f+» 



e f >راسا قوقل  a E E 
 تاولصلا لثم كلذف» :لاق «2يش هنرد نم ىقبي ال .:اولاق «؟ ٌءيش هبرد

 لل ق

 .هيلع ٌقفتم «اَياَطَحلا نهب هللا وُحْمَي « سُمخلا

 تاوّلّصلا ُلَثَم» : لب هللا ُلوُسَر لاف :لاق ةن هللا يضر رباب ْنَعَو - ١
 (ِتاّرَم ٌسْمَح موي لك نم ُلِسَتْعَي مكدَحَأ ٍباَب ىلَع ِرْمْغ راج رهت لثمك سْمْخلا
 . ملسم هاور

 .ريثكلا :ةمجعملا نيغلا حتفب «رمغلا»

 یتا ف ٍةََرَما نم َباَصَأ جر نأ ُهْنع هللا يضر ٍدوْعْسُم نبا نعو €4€

 نم او راها يفرط ةالْصلا مِقأو» : ىلاعت هللا لّرنأف ربحا ب يبل

 عيمجل» :لاق ؟اذه يلأ :ٌلَجرلا لاقف «ِتاَنّيَسلا َنبِهذُي ِتاَنَسَحلا نإ ليلا

 هيلع فتم «مهلك يت
 ُتاوَلَّصلا» : :لاق لو هللا لوسي نأ نع هللا يضر ةريرُم يبأ نعو ٥-

 هاور «رئابكلا شت مل ام ‹نهنيب امل رانك ةعمجلا ىلإ | لا ؛«سمخلا

 E ءاهموضو ني ةبوتكم ع هرضحت a :لوقي

 َرُهَدلا كلذر «ةريبك توت 7 مل ام بونذلا ّنِم اَهَّلْبَق امل ةرافك تناك لإ ءاهَعوکرو

 . ملسم هاور هلك

 رصعلاو حبصلا ةالص لضف باب - ۸

 یلص ْنَم ٠ :ّلاق هي هللا لور نأ ةنع هللا يضر ىسوم يبأ نع 3 ٠-

 . هيلع ٌقفتم هٌةْنَجْلا لحد نيدربلا

 .رصعلاو حبصلا :(ِناَدْرَملا»

 لوسر تغمس :لاق هنع هللا يضر ةبيور نب ةرامغ ريهز يبأ نعو - ٠6

۳۰۹ 



 . ملسم هاور .رصعلاو رجفلا

 ١ : يو يللا لوسر لاق :لاق ةنع هللا يضر َناَيفُس نب بدن نعو 64

 ماه
 020 «مَدأ نبا اَي رظناف هللا ةمْذ يف وهف حبصلا ىَلَص

 . ملسم هاور «؛يشب

 َنوُبَقاَعَتَي» : ك هللا لوسر لاق :ّلاق ٌهنع ُهللا يضر َةريرُع ىبأ نعو ٠

 ٍةالَصو حْبصلا ٍةالَص يف َنوُمِمَتْجيَو ناَهْنلاب یال ا راق
 ه4 26 0 ياه ho 0 ا 0

 . يلع ندم «نراشت ا نواصل لي اا نورتي ینا

 يبنلا دنع انك :لاق ُهنع هللا يضر يللا هللا دبع نب ريرجب نعو ١-

 ال َرَمَقلا اذه نورت امك مكبر َنْوَرْتَس ْمُكْنِإ :لاقف ٍرْدَبلا هَلْ رْمَقلا ىلإ رن دلك
 عولط لبق ٍةالَص ىلَع اوُبلفُت ال نأ ْمْتْعَطَنْسا ٍنِإَف ءِدِنْيْوُر يف َنوُماَضُت

 ك, 22 م <” .
 . هيلع قفتم (اولعفاف اهبورغ لبقو ء سمشلا

 .«ةرشع ْعَبرأ هليل رمقلا ىلإ رظنف» : ةياور يفو
 ةالَص كرت ٰنم» : ةَ هللا لويس لاق :لاق هنع هللا يضر ةّديرب نعو - ۲۴

 . يراخبلا هاور «ُهلَمَع طبخ ُدَقَف رصعلا

 دجاسملا ىلإ يشملا لضف باب - 9
 ٍدجشسملا ىلإ اَذَغ ْنَم» :لاق لي ّيبنلا نأ ُهنع ُهللا يضر ةريره يأ نع . 1٠١6

 . هيلع ٌقفتم َحاَر وَ اَذَغ املك لر ةنَجلا يف هل هللا ّدَعَأ َحاَرْوأ

 نم پب ىلإ ىَضَم مث وب يف رهط نم :لا 4# يلا نأ هنعو ٠4
 اا «هتاوطخ تناك < هللا ضار نِي ةضيرف يضفي هللا توب

 . ملسم هاور (ٌةَجَرَد فرت د ىرخألاو « ةي

°۲ 



 مّلْعأ ال ٍراَضْنالا نِي لُجر ناك :لاق هنع هللا يضر بْعك نب يب نعو ١٠ه

 تیرتشا ول :هل لف ا ا ُهبِطْحَت ال تاکو ني دجشملا َنم دعب ادحأ

 بنج ىلإ يلزم نأ ينرسي ام :لاق ٍءاَضْمّرلا يفَو ٍءاَمْلَظلا يف ۀبكرت ارا

 ىلإ شجر اذ نموت رو. هرعت ىلإ :قاعنم يل تسكت نأ كيرا ىلإ هروقملا
 . ملسم هاور «هّلك كلذ كل ُهللا ْمَمَج دق : هلو هللا ٌلوسر لاقف . يلْمَأ

 ونب دارا ءدجسملا لوح حاقبلا تلح :لاق ُهنع ُهللا يضر ٍرباج نعو - 5

 كنا يغلي : مهل لاقف كي ّينلا كلذ مَ ٠ دملا َبْرُك اوب نأ َةَمِلَس
 كلذ اَنْدَرَأ دق هللا ات معن :اولاق !؟دجسملا تف اول نأ نو دير

 انسي ام :اولاقف «ْمُكراثآ بنت ْمكرايد ,مُكراثآ بحت مُكرايد ةَمِلَس ينم :لاقف
 .سنأ ةياور نم هانعم يراخبلا ىورو « ملسم هاور .انّلوَحَت انك انآ

 مط نِإ» ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو _ ۷

 ىتح ة ةالصلا رطب ينّلاو ل ىم اهيلإ ْمُحُدَعَبَأ ة ةالصلا يف ارجأ

 . هيلع ٌقفتم «ماني مث ؟ ىَّلَصُي يذلا َنِم ًارجأ ْمُظْعَأ مامإلا َعَم اهّيْلَصُ

 يف َنيِئاَسَملا اورشب» :لاق هلي ّيبنلا نع ُهنع هللا يضر َةَديَرُب نعو -۸

 . يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور «ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دجاّسملا ىلإ ملظلا

 ىلع مكد الأ :لاق لل هللا لور ن هللا يصر ةريره أ نعو 1١464

 :لاق .هللا لوسر اي ىل :اوُلاَق «؟ِتاَجَرّدلا هب ُمَقْرَيَو ءّياَطَسلا هپ ُهللا وُحْمَي ام
 َدْعَب ٍةالَّصلا ٌراَظِتْلاَو ءِدِجاَسَملا ىلإ اطْخلا هرو ءوِراكَملا ىلع ِءوُضْوْلا ٌغابْسإا

 . ملسم هاور «طابّرلا مکلذف ,طابّرلا ْمُكْلذَ ءةالصلا

 متر اذإ :لاق ب ينلا نع ُةنع ُهللا يضر ّيرذخلا ٍديعس يبأ نعو 5ك لل

 ل : لجو رع هللا لاق ءِناميإلاب هَل اوُدَهْشاَف ذجاسَملا داعي َلُجْرلا

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور .ةيالا «رخالا ٍموَيَلاَو هللاب نما ْنَم هللا َدِجاَسَم

 3 نسح



 ةالصلا راظتنا لضف تاب _ ٠

 ْمكُدَحأ لاري ال : لاق ل هللا لوسر نأ ُهنع ُهللا يضر ةريره يبأ نع --01

 ٌقفتم «ةالّصلا الإ ِدِلْمَأ ىلإ َبِلَقَْي نأ ُهُعَنْمَي ال ةت هست د ةالّصلا ِتَماَد اَم ٍةالَّض يف

 . ةيلع

 ماد ام ْمُكِدَحَأ ىلع يَّلَضَت ٌةَكِئالَملا» :لاق هب هللا ٌلوسر نأ هنعو - ۲

 «ةمَحْرا ٌمُهْللا هَل ْرِفْغا ّمُهّللا :ُلوُقَ ثخ ْمَلاَم هيف ىَّلَص يذلا ُهالَصُم يف

 . يراخبلا هاور

 ىلإ ۽ ٍءاَشِْلا ةالَص هيَ رخ قي هللا وسر نأ نع هللا يضر ٍسنأ نعو ۳ ١

 ْمَلَو اوُدَقَرَو سانلا ىَلَص» :لاقف یلص ام َدْعَب ِهِهجَوب تبلغ لبق م ليلا ٍرطَش

 يراخبلا هاور . اهوُمترَطَلا نم ٍةالَص يف وُ

 ةعامجلا ةالّص لضف باب ١

 َةَعاَمَجلا ٌةالَصو :لاق لي هللا لوسر نأ اًمهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع ٠- ل

 . هيلع ٌقفتم . ةَجَرَد َنيِرْشِعَو مس َّذَمْلا ٍةالَص ْنِم ٌلَضفأ

 ةالص ٠ :ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -6

 يرش ًاسمخ قوس يو هب يف وټالص ىلع فّ وعام يف .لجرلا

 هجرخي ال دجسملا ىلإ ج جرج مث ةوضولا َنَسْحأَف أ ًاضوت اذإ هنأ كلذَو ءافعض

 اذإف طش اهنا ةنع فطر جَرَ اهب هل تع الإ ةوظ طي مل اللا لإ

 :لوقت ثي ْمَل اَم الصم يف ماد ام ِْيََع يلصق ةکنالملا دلت ْمَل ىَلَص

 ٌقفتم «ةالصلا ٌرظتنا ام ٍةالَص يف َلاَرَي الو .ُهمَحَرا مهلا قْيَلَع لص مهلا

 . يراخبلا ظفل اذهو . هيلع

 يل سيل ا كويزات :لاقف  ىمعأ لر لي ّيبلا ىقأ : :لاق هنعو 5> ٠

 هيب يف يلصق هل أ صخري نأ ب هللا ٌلوسر َنَأَسَ ءِدِجْسَملا ىلإ يِنُدوَقي ٌدِئاَق
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 مَعَ :لاق ؛؟ةالّصل اين ةاذنلا ْعَمْسَت له» :ُهل لاقف ُهاَعَد ىَلَو ملف هَل ٌصخرف

 . ملسم هاور'ُبِجَأق» : لاق

 ٍنْدَؤُملا موم ما ناب ٍفوُرْعَملا . سيق نب ورْمَع :ليقَو هللا بع نعو - ۷
 لاَقف . عابّسلاو ماَوَهلا ةريثَك ةنيِدَملا نإ هللا لوسر اي :لاق هنأ ُهنع هللا يضر

 :الهُيَحَت الفلا ىلع يح قتالّصلا ىلع يح َْمْسَن» : ةَ هللا لوسر

 .لاعت : الُهّيَح» ىنعمو . نسح دانسإب دواد وبأ هاور

 ا :لاق إب هللا لوسر نأ ُهنع ُهللا يضر ةريره يبأ نعو -4

 توابل زا ٍةالصلاب َرْمآ مث بط تحْیف بطخب رمآ نأ تْمْمَه دق ولي

 .هيلع ٌقفتم مهوب ْمهْيَلَع قرح اجر ىلإ فلا سائلا موف اجر

 ادغ ىلاعت للا ىَقْلَي نأ هرس ْنَم :لاق نع هللا يضر ٍدوعسم نبا ٍنعو ۰۹۹ ٠-

 مكيبنل عرش هللا نإ نهب داني ْتْيَح «تاوُلّصلا ءالؤنه ىلع فالق ٠ املس

 ل وَلَو «ىدُلا نس نم هنا ءىَدُهلا ننس ل
 دقلو ءمُللضَل مكين نس متكرت ولو مكين نس ةنس متكرش هيب يف فلما اذه

 ,ey قافلا مولع قاتم الإ | اهنَع فلي امو اشير

 . ملسم هاور .ُّفَّصلا يف ماقي ىتخ ِنْيَلجرلا َنْيِب ىَداَهُ

 ننس نِم َّنِإَو ءىَدُملا ننس اَنَمْلَع هي هللا لوسر نإ :لاق هل ٍةياور يفو

 .هيف ُنْذَؤُي يذلا دجسملا ىف َةالَّصلا ىَدُهلا

 امر : لوقي ا هللا لوښو توش : لاق هلع هللا ىضر ءادردلا سا نعو ۰

 .ناطيشلا ْمُهيَلَع ٌدْوَحَتْسا ِدَق الإ ةالَّصلا ُمهيف ٌماقث ال وذُب الو َةَيرَف يف ةا نِم
 دواد وبأ هاور «ةيصاقلا منغلا نِي ُبْنّذلا ُلُكَأَي امف ٍةَعاَمَجلاِب ْمُكْيَلَعَ

 . نسح دانسإب



 ا

eنطل ل را ل  

 . ملسم هاور «هَلك ليلا ىَّلَص اَمَنَاَكَف ةَعاَمْج

 لوسر لاق :ّلاق ٌهنع هللا يضر نافع نب نامثع ْنع ٌيذمرتلا ةياور يفو

 ءايكعلا ىلع نمو ويل فص مايق هل ناك ٍةَعاَمَج يف َءاَشِعلا َدِهَش نمو: دلك هللا

 . ٌحيحص ٌنسح ٹیدح : ىذمرتلا لاق هلي ماّيِقك هَل ناک ََعاَمْج يف َرْجَفلاَو

 ام َنوملْعَي ولو» :لاق ةي هللا ٌلوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۲

 . هلوطب قبس دقو . هيلع قفتم «ًاوْبَح وّلَو امُهْوَنَأ حبصلاو ةمتعلا يف

 ْنم َنيِقِفانُملا ىلَع َلَقْنَأ ةالَّص َسْيَل» : ةي هللا ٌلوسر لاق : لاق ةنعو ۴
 . هيلع ٌقفتم . «اوبَح ْوَلَو امُهوتأل امهيف ام َنوُمَلْعَي ولو ءاشولاو رجلا ٍةالَص

 تابوتكملا تاولصلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب - ۳

 نهكرت يف ديدشلا ديعولاو ديكألا يهنلاو

 ۲۳۸ :ةرقبلا ىطسْولا ٍةالَّصلاَو ِتاَوَلَّصلا ىلَع اوُظِناَحط : ىلاعت هللا لاق
 . ه :ةبوتلا «مُهَّلببَس اوُلََف ةاكّرلا اوُنآَو َةالّصلا اوُماقأَو اوات نِإَفل : ىلاعت لاقو

 97 رب» :لاق ؟يأ مث :تلق اق هاتر ىلَع ٌةالّصلا» :لاق 0 --
 . هيلع ٌقفتم «هللا ليس يف داهجلا» : لاق ؟يأ مث

 مالسإلا يبا : لكي هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو 6

 ٍقالَّصلا ماقإو .هللا لوسر 2 ناو ءهللا الإ ةلإ ال نأ اش : : سْمْخ ىلع
 . هيلع ى ٌقفتم «ناضَمَر موصو «ثيبلا جو قاكرلا ِءاتيإو
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 نأ اوُدِهْشَي یت سانلا َلِباقُأ نأ ترم : لي هللا وسر لاق : : لاق ُهنعو - ٠١
 اوُلَعَف اذإف ةاكزلا رت زو ةالصلا اوميقيو هللا لوضر ادم نأ هللا الإ هلإ ال

 «هللا ىلع مهباسجو «مالسإلا ڪت الإ ْمُهلاَوُمَأَو مامو 77 اومَصَع كلذ

 . هيلع ٌقفتم

 :لاقف نميلا ىلإ 56 هللا لوسر ينثعب :لاق هنع هللا يصر راع نعو - ۷

 2 ءهللا الإ َهلإ ال نأ ٍةَداَهَش ىلإ مها «باتكلا لها ان يأ َكْنِإد

 سيك ا فرقا ىلاَعَت هللا نأ مُهَمِلعَأَف كلذ اوعاطأ ْنِإَف ؛هللا لوسر

 ىلاَعَت هللا نأ | مهنيا ,كلذل اوُماَطَأ م ْنَِف ليو موي لك يف ِتاولَص

 اوُماَظَأ مه ناف ؛مهِئاَرفُ ىلع در مهئابیغا نِي خؤت ةَقَدَص ْمِهِبلَع ضر

 هللا نيَو اهتيب سيل نإ «مولظَملا وعد يتتاو مهلاوُمأ مِئاركو كايف كلذل

 هيلع ٌقفتم «ٌباَجج

 eT زت ِرْفُكلاو كلا ن ر

 ايب يذلا ُدِفَلا :لاق الإ ّينلا نع ُهنع ُهللا يضر َةَدْيَرُب نعو - 84

 ٌنسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور هرفك ْدَقَف اَهَكَرَت ْنَمَْف ةالّصلا مهني

 حم

 :لاق هللا ُهَمِحَر ِهتلالَج ىلع قفتُملا يعباتلا هللا ٍدبع نب قيقش نعو - ۸۰ ٠

 هاور .ٍةالّصلا َرْيَغ رْفَك هكر ,لامغألا ْنِم ًائْيَش نوري ال لي ِدْمَحُم ٌباحْصأ ناك

 . حيحص دانسإب ٍناميإلا باتك يف يذمرتلا

اق :لاق ُهنع ُهللا يضر هريره يبأ نعو - ۳۰۸1
 الا نإ : غلي هللا ٌلوسر ل

 ك ؛تحلص إف الص ِهلَمَع نم ةمايقلا مْ دلا هب ٌبَساَحُم

 لاق ءًائْيَش هيّضيِرْف ْنِم صَقَتلا نإ رخو تاخد تدنن نم َحَجنَأَو

۳¥ 



 . نسح ثيدح لاقو ا yT اس وکی مث ؟ةَضيرفلا

 لوألا فصلا لضف باب - 4

 اهيف صارتلاو اهتيوستو لوألا فوفصلا مامتإب رمألاو

-٠ AYوللا لوس الع جوخ :ّلاق ءاَمُهَنَع هللا َيِضَر ةَرمَس نب راج ْنَع  

 هللا لور اي :انلقَف ابر دنع ةكبالَملا ُتْضَت امك َنوُفُصت الأ :لاقف هك

 يف نوصاَرتيَو لوألا ٌفوُفّصلا َنوُمتُي» :لاق ؟اهّيَر دنع ةكئالملا ٌففنصَت ٌفِيكَو

 . ملسم هاور «ٌفصلا

 ك0

-1٠ AYملعي ول» :لاق # 6 هللا َلوُسَر نأ نع هللا يضر ءَةَريرُه يبا نعو  

 «اومهتسال ِهْيَلَع اومهتسي نأ الإ اوُدِجَي ملم ءلّوَألا فصلا ءاَدنلا يف

 . هيلع ٌقفتم

 لاجّرلا فوفصريخ» :مَّلسَو هيلع هللا یلص هللا لوس لاق : لاق ُهْنَعو -84

 . ملسم هاور اَهْلْوَأ اهّرَشَو ءاهرجأ ِءاَسنلا فوفص ريخو ءاهرخأ اهّرْشَو ءايلؤأ

f 

 يف یار لكي هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر «ٌيرذخلا ديس يب نعو - ۵

 لاز ال مُكَدْعَب ْنَم مكب متايلو . يب اوُمَنَأف اوُمَدَقَت» : مهل لاقف ا

 . ملسم هاور «هللا ُمُهَرْخَؤُي یت نوري موق

 ب فط هللا لوسر ناك :لاق «ّهنَع ُهللا يضر ءٍدوعسم يبا نعو -5
 وُلوُأ منم « ْمُكْبوُلُف فلت اوفلتخت الو اوتو : ٌلوُقيو قالّصلا يف ابان
 . ملسم هاور «ْمُهَنوُلَي َنيِذَّلا مث < ء مهني َنيذّلا مث لا مالحألا

AYاوو : هَ هللا لوس لاق :لاق نع هللا يضر «سنآ نعو -  

 .هيلع فتم «ٍةالصلا مامن نم فصلا ةيوس َنِإَف ٠ «مگنوفص
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 السلا ٍةَماَقِإ ْنِم ِفوفصلا ةَيوسَت نإف» : يراخبلا ةياور يفو

 :َلاَقَف ههجوب 6 هللا لوسر انيلع ٌلّبقأف ءةالصلا ِتَميِقأ :لاق ُهْنَعَو -4

 هِظْفْلِب يِراَخُبلا ُهاَوَر «يِرْهَظ ٍءاَرَو ْنِم ْمُكاَرَأ ينإَف ءاوصاَرتَو مكفوفص اوُميِقَأ»
 اع و

 ةَمَدَقو هبحاص بکنمب س ةبكنم قلي اندحأ ناكو : يراخبلل ةياور يفو

 . (ِهِمَدَقِ

 لا لزق تعمم :لاق ءامهنع هللا يضر ءريشب نب ٍناَمعْنلا نو - ۸۹ ٠

 ہو 5 ىلع او

 .هيلع فم «مكهوجو نيب هللا نْمِلاَحُيل وأ «ْمُكفوُفص نوسل» لوق ۰ دا

 اَمْنَأك ین ءانقوفص یر ناك لع ءهللا لورا ملسمل ةياور يفو
3 
 مع بدو 3 0

 بب ذاك یتح اقف موي جرح مَن . ُهْنَع اقع دق ان يج جلا اهب يوسي وسي

 ميم 2 5

 وأ ءمكفوُفص ٌَنْوَسَتَل ىّللا ٌداَبِج» :َلاقف فضلا َنِم هُرْذَص ًايِداَب الجر ىأرَف

 . «مكهوجو نيب فلاحي

 فب للا لوسر ناک :لاق ءامهنع هللا يضر «بزاع نب ِءاربلا ن نعو -

 فِلتْحَتف اوُهِلَتْخَت ال» :ٌلوقيو انبکانَمَو انروُدُص حسم ٍةيجان ْنِم فصلا للتي

 وبأ هاور ) لوألا فوْفصلا ىلع نر هتکئالمو هللا نإ» لوف ناکو «مکبولق

 . نسح ٍدانسإب دواد

 اوميقأ» :لاق يع مّللا لوس أ ءامهنع هللا يضر ٌرْمَع نبا نعو -- ۱

 الو . مكناوخإ يِديَأِ اوليلو ,.للخلا ادو «بكانملا ّن ا «َفوُفَصلا

 «هللا ُهَعَطَق َاَفَص ٌعطَق ْنَمَو هللا ُهَلَصَو اص ل نمو «ٍناطيشلل تاجر اورذت

 . حيحص دانسإب دواذ وبأ هاور
2 

 اورو :لاق اب وللا لوسر لا EN يصر « سنأ نعو ۹۲ ٠-

 َناَطُيْصلا ىرأل و هديب ق يِنْلاَوَف قانعألاب اوُداَحَو اي اوُيِراَقَو ْمكفوُفَص
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 دانسإب دواد وبأ هاور حيحص ثيدح «فّذَحلا اهنگ فصلا ا ل

 دوس منغ : يهو ٌءاف مث ١ نيتحوتفم .ةقمجعم رلاذو ةلمهم ءاحب «ٌفّذحلا»

 .نَمَيلاِب نوک ٌراغص

 ‹ هیلي يذلا «مّدقملا فصلا ا لاق E للا لو ن «هنعو -_ ۳

 . نسح ٍدانسإب دوادوبأ هاور «رخّوُملا فصلا يف نكي صقن ْنِم ناک امف

 هللا َّنإ» : ةي هللا ُلوسر لاق :ُتلاق ءاهنع هللا يضر ءةشئاع نعو - 4

 5 مِلْسُم طرش ىلع دانسإب دواد وبأ هاور «فوفصلا نمایم ىلَع َنوُلَصُي هتکئالمو

 هقيثوت يف فلتخم لجر هيفو

 هللا لوسر فل اَنْيْلَص اذإ انو :لاق نع 7 يضر ءِءاَرَبلا نَعو 8

 ين ِّبَر» :لوقي ُهَتْعِمَسَف دهْجَوب اَنْيَلَع لبي هيمي ب ْنَع نوک نأ انآ و
 . ملسم هاور كل ا قت ت موي كباذع

 اوطسَوو : دك هللا 6 لاق :لاق نع هللا يضر ةريره يب نعو -

 5 دواد وبأ هأور «للخلا و مامإلا

 ضئارفلا عم ةبتارلا نئّسلا لضف باب - 6

 امهنيب امو اهلمكأو اهلقأ نايبو

 ءامهنع لا يضر نايس يبأ تنبل ةَ ما نينيؤملامأ نع ۹۷ ٠-

 لك ىلاعت هَل يَلَصُي ,ملسم دبع نم ام :ٌلوقي . وللا ٌلوسر ٌتْعِمَس :تلاَق
 الإ :وأ !ِةّنَجلا يف ايي هل هللا ىب لإ ءٍةَضيِرَفلا ريَ اعوطت عكر ةَرْشَع ين م
 . ملسم هاور «ةنجلا يف َتْيَب هل يب

 ف ىلا لوُسَر َعَم ُتْيَلَص لاق ءامُهنَع ُهَللا َيِضَر َرَمُع نبا نو -4
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 َدْعَب َنيِتعكَرَو قَعُمْجلا دعب نيترو ءاَمَدْعَب نيتعكرو < ءرهَطلا لبق نير

 . هيلع ٌقفتم . ِءاَشِعلا دعب نيتعكرو «برغملا

 : هلع وللا لوسر لاق ٠ لاق تع هللا َيِضَر « ٍلفعُم نب هللا دبع نعو ۰۹۹4 ٠

 يف لاق الص نیئاذآ لک نیب ةالص نينا لك نيب ةالص نينا لك نیب

 . هيلع ٌقفتم (ًءاش نمل» : ةنلاثلا

 .ةَماَقإلاَو ُناَذآلا : نيناذألاب ُداَرُملا

 حبصلا ٍةنَس ي تعک ر ديكأت تاب - 1۹٦

Nلبق ًاعّبرأ عدي ال ناک ‹ لي ا أ ءاهنَع هللا يضر « ةشئاع نع  

 . يراخبلا هاور . ٍةاَدغلا لبق نيترو هلا

 ًادُهاَعَب دش .لفاؤنلا َنِم ءيش ىلع ءپ 5 0 ها ١

e -۲اهيف اَمَو ايلا نم ريخ ٍرجفلا اتعكَرد :لاق ا » 
 . ملسم هاور

 ee اَيْندلا َنِم لإ بأ امهَل» : ةياور يفو

 للا ,لوسر ندو نع هللا يضر « حار نب رلالب هللا ٍدبع يبأ ْنَعو 11#

 الالب ٌةَشئاَع ٌتَلْغُشن قاَدذغلا ٍةالَّصب هنذؤيل وي للا لوشر ىنأ ل ا

 ملف ءهناذأ ْمَباَتو ٍقالَّصلاب هنذاف لالب اق ءادج بص ىتخ تح نع هتلاس 1

 ٍرْمأب ُهتَلْعَش هما نأ شاف «ساٺلاٻ یلص جرخ املف ف للا ُلوُسَر جرخپ

 :- هلع ا َلاَقَف , جورخلاب هيلع أبا هنأ أذج حّبصأ ىعح هع ُهتَلأَس

 :َلاَق !ًاًدج تحبصأ كنإ هللا لوسر اي :َلاقف «رجفلا ينكر تْعكَر تنك ينإ»

 ا هور هاا ءانيجتساو اهيل هكا اعف كأ تخط لز

 . نسح دانسإب دواد
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 رجفلا ىتعكر فيفخت تاب - ۷

 امهتقو نايبو ءامهيف أرقي ام نايبو

 نيتفيفخ نيتعكر يلصُي ناك يڪ يلا نأ اهْنَع هللا يصر ةشئاع ْنَع - ٤
 . هيلع قمتم . حبصلا ةالص ْنِم ِةَماَقإلاَو ِءادنلا ني

 ىتَح اًمهففخيف ناَذألا حمس اذإ رجَفلا يتْعكَر يلصي : امهل ةياور يفو

 ! ٍنآرقلا ماب امهيف أرق لَه : لوق

 .امهففَحيو ناذألا حمس اذإ ِرْجَفلا يتعكَر يَلَصُي ناک : مِلْسُمل ٍةياور يفو

 .رجفلا ٌمْلَط اذإ :ةياور يفو

 ُنذَؤُملا لذا أ اذإ ناک ٢ ا ىللا لوجو نأ اهنَع ُهَّللا يضر ةّصفخ ْنَعو - ۵٥

 ٠ هيلع قفتم . نيتفيفخ نيتعك ر ىلص ءٌحبصل ا اَذِبَو « حبصلل

 يَّلَصُي ال َرْجَفلا ىّلص َمَلَط اذإ < طع لا لؤسو ناك ملسمل ةياور يفو

 . نيتفيفخ نيتعكر الإ

 8 2 ناو -َ 2 ي٣ و 2 2
 نم يلَصي ا ا ا 3

 0 هيدا ناذألا لاکو یاَدْلا

 يف ارقي ناك ةي وللا َلوُسَر نأ اَمِهْنَع هللا َيِِضَر سابع نبا نو -- ۷
 يف يتلا ٌةيآلا (ادّيلإ لأ اَمَو هللاب اَنَمآ اوُلوُقط : امهم ىلوألا يف رجلا يَتعكَر
 .«َنوُمِلْسُم نب دَهْشاَو للاب انما : امهنم ٍةرخآلا يفو «ةرقبلا

 اننيب ٍءاوَس ِةَمِلَك ىلإ اولاعت# :نارمع لآ يف يتلا ٍةرخالا يف : ةياور يفو

 . ملسم امهاور  مکنیبو

 ينْعْكَر يف أَرَق ثي هللا لوسر نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ةريرُم يبأ ْنَعَو -۸
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 ملسم هاور دخ هللا وه لقط و 4نو رفاكْلا اهي اي لق :رجفلا

 اره ب ءّيبنلا تفمر :لاق ءامُهنع هللا َيِضَر «رمع نبا ٍنَعَو ۰۹ ٠-

 هللا َوُه لقا و ينورفاَكْلا اهيأ اَي ل 0 : رجلا لبق نيتحكرلا يف ذ ارقي ناكو
0000 

 ا لاقو يذمرتلا 1 «دحأ
° 

 رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا بابحتسا باب - ۸

 ال مأ ليللاب جهت ناك ءاوس هيلع ثحلاو نميألا هبنج ىلع

 ىَنَحْكَر ىلص اذإ يلي يلا ناك :ْتَلََق اَهْنَع هللا َيِضَر ءَةشِئاَع ْنَع ١-2
 . يراخبلا هاور .نَمْيآلا هقش ىلَع ْعَجبطْضا رجلا

 ِءاَشِعْلا ٍةالَص ْنِم عري نأ َنْيب , اًميف يصب هلو يبلا ناك :َتْلاَق اَهنَعَو - ١

 تكس اذإف «ٍةَدجاَب روي «ِنيَعْكَر لك نيب لسي 0 ةَرْشَع ىدخِإ رجم ىلإ

 ٍنيتعكَر مكر ماق منذ رجلا فات ٌرِجُمْلا هل نيبو رجلا الص ْنِ ُتْذؤُملا

 هاَوَر .ةَماقإلل ُنُدَوملا هِي ىتح اذكه «نميآلا هقِش ىلَع ْمَجَطْضا مث ءنيِتفيِفَح

 لك دعب :هانعمو ملسم يف وه اذكه «نیتعکر لك نیب ملسپ» :اهلوق

 اذإ» : لب وللا لوسر لاق : لاق «ُهنع هللا ْيِضَر «ةريرُه يبأ ْنَعَو --۲

 e : يذمرتلا لاق . ةحيحص دیناسأب يذمرتلاو «دواد و هاور

 - را

 . حج ص
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 رهظلا ةنس تاب - 48

 ل للا لوسر َمَم ُتْيَّلِص :لاق امنع هللا ّيِضَر َرَمُع نبا نع - ١1١

 . هيلع ٌّقفتم . اَمَدعَب ٍنْيتْعْكَرَو ءرهظلا لبق نيك

 لبق ًاعبزأ عدي ال ناك «ّيبنلا نأ ءاَهْنَع هللا يضر (ةْسِئاَع ْنَعَو 14

 . يراخبلا هاَوَر هلا

 مَ ءأعبزأ رهظلا لَ يي يف يَلَصُي هڪ ؛ يبنلا ناك :تَلاق انو - 6

 سانلاب يلي تاكو نير يلصيق لذ م , سانلاب يلي رشي

 «يتيب لْدَيَو ؛ءاَشِعلا نيالا يَلَصُيَو ب يلصيف لڏي مت ,َبِرْغَملا

 . ملسم هاور . َنْيََعْكَر يلصق

 : ليكي وللا لور لاق :تلاف هن هللا َيِضَر ةَنيِبَح ّمَأ نعو -5

 .هراثلا ىلع هللا ُهَمّرَح ءاَعَدْعَب ,عبذأو رْهظلا َلْبَق ِتاَمَكَر عْبْرَأ ىلع فاح

 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 ناك هيلي للا لوشر نأ غ للا یضر «بئاسلا نب هللا دبع ْنَعَو ۷

 باوبأ ايف حف ةَعاَس اّن :لاقو رها لبق سمسا َلوزَت نأ دعب اعبر يَلَصي

 ثيدح :ّلاَق يذمرتلا هاور «حِلاَص لمع اهيف يل َدَعصَي نأ خا ءِءاَمسلا

 ًاعبزأ لصُي ْمَل اذإ ناك قق ءا نأ ءاَهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَمِئاَغ ْنَعَو -4

 .اهّدْعِب ُنُمالَص ءرهظلا لبق

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا اور

 رّصَعلا ةنس باب - ٠

 ىلصَب « لف ءىبنلا ناک : لاق نع هللا يضر «بلاط يب ا نب يلع نع 685
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 ْنَمَو نيبرقملا ةكئالَملا ىلع ميلسلاب نهيب ُلِصْفَي ءتاّعكَر َمبْرَأ رضَعلا لبق

 ا يد لاقو يذمرتلا هاور . نيم ؤملاو َنيِمِلَسملا نم ْمُهَعِبَت

 ع 5 د FR ۳ 7 5 ا 55

 هللا مجرال :لاق د «يبنلا نع ن هللا يضر َرَمَع نبا نعو ١~

"af 26مه  afم سا ع 0 »4 5 ٤ م 2  

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو .دوادوبأ هأور . «اعبرأ رصعلا لبق یلص أرما

 ىّلصُي ناك ةت ّيبنلا نا نع هللا َيِضَر «بلاط يبأ نب يلع نعو “۱
 . حيحص ٍڊانسأب دواد وبأ هاور . نيتعكر رصعلا لبق

 as قراتلا ستاد

 ٍناحيحص امهو «ةشث ةشئاع ثيدحو هرمع نبا ا باوبألا هذه يف َمّدقَت

 .نيتعكر برغملا َدْعِب يّلصُي ناك < ل ٠ يلا نأ

 :لاق كك يتلا نع ةع هلا َيِضَر لمم نب هللا دب نو -5

 . يراخبلا هاور «ءاش ْنَمل» : ةلاَغلا يف لاق «برغملا لبق اوُنَص»

 ,لوسر باحصأ ٌرابك ٌتيَأَر دق :ّلاق غ هللا يضر « سنأ نعو _-- ۴۳

 .يراخبلا هاور .برغملا دنع َيِراَوّسلا َنوُرِدَتْبَي فا للا

 بورغ دعب نيتْعكَر كي هللا .لوسر ٍدِهَع ىلع ّلَصُن اّنُك :َّلاَق هنو 4

 انار ناك : لاق ؟اَمُهالَص كلك وللا ٌلوسر ناکا :ليقف ءبرغَملا لبق سمَّشلا

 . ملسم هاوز . انهي مْلَو انمي مله امهيلصن

 اورّدتبا «برغملا ٍةالَصِل ُنّدوُملا نأ اذإف ةنيِدَملاب انک :لاق هنعو _ ٥

 نأ ُبَسْحَيَف دجسملا ٌلُحدْيل َبيِرَغلا لجَرلا لإ ىتح «نیتغکر اوُعكرَف « راسلا

 . ملم هاوز . اًمِهيلَصُي ْنَم ةر نم ْتْيْلُص ْدَق دق ةالصلا

 اهلبقو اهدعب ءاشعلا ةنَس باب _ ۲

 ا ا مقتولا ا

 دعب نيتعكر “م « يبنلا عم تيلص :ٌقباسلا ْرْمَع نبا ثيدح هيف

۳10۵ 



 سا سيو ا ر وج مج ع 2 و :

 امك .هيلع قفتم «ةالص نيناذأ لك َنيب» : لفغم نب هللا دبع ثيدحو ءءاشعلا

 ا

 . قبس

 ةعمجلا ةئس تاب _ ۴۳ . و

 َدْعَب ٍنْيتَعكَر ب ءّيِبنلا َحَم ىّلَص هنآ ُقِباَّسلا ٌرَمُع نبا ٌتيدح هيف

 .هيلع ٌقفتم . ةَعَمِجلا

aىّلَص اذإ» : لم هللا لوت لا :لاق دنع للا يضر ةريره يآ نعو  

gong 

 َدْعَب يلصي ال ناک ‹ ِةِ «ّيبنلا ن ءان هلا يهز «رمع نبا ٍنَعَو -0

 . ملسم هاور تيب يف نيتعکر يلصيف «ترصْني ىح ٍةَعُمْجْلا

 عضوم نم ةلفانلل لوحتلاب رمألاو اهريغو ةبتارلا ءاوس
 مالكب امهنيب لصفلا وأ ةضيرفلا

 اهلأ اوُلَص» :لاق 5# «ّيبنلا نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ٍتباث نب ٍديز ْنَع -4

 فتم (ةبوتكملا الإ هيب يف ِءْرَملا ةالص ِةالّصلا َلَضْفَأ ْنِإَف ْمُكتوُيِب يف سالا

 . هيلع

 ْنِم اولعجا» :لاق فيي «َيِنلا نع اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌرَمُع نبا نَعَو --484

 . هيلع ٌقفتم «اروبق اًهوذختت الو مكِتوُيب يف ْمكَبالَص
 ىضق اذإ» : ءهّللا لوسر لاق :لاق هع هللا يضر «رباج ْنَعَو ۰

 يف ٌلِعاَج هللا نإ ءَِتالَص ْنِم ابيصت يبل َلَعَجَيلَف ىويجشَم يف ُهئالَص ْمكُدَحَ

 . ملسم هاور أريح ِهِيالَص ُنِم هيب

 تأ نبا ٍبِئاّسلا ىلإ ُهَلَسْرَأ رج َنْب عا نأ ٍءاَطَع نب ورْمُع ْنَعَف - ١
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 يف َةعُمْجلا ُهَعَم َتْيَلَص مَعَ :َلاَقف ٍةالّصلا يف هام هم هار ِءْيَش ْنَع لاسي رٿ

 لَسْرَأ َلْخَد امل «ُتيلَصَف يِباَقَم يف تمف «مامإلا لس امل . ةروصقملا

 ملكت ىتخ الص اهْلصَت ال ةعمحلا تص اذإ ..تلغف امل دعت ل :لاقف َّيلإ

 ىتح ٍةالَصِب ةالَص لصوت ال نأ كلذ ارم و وللا ٌلوسر نإ رخت وَ
 يق سا رر

 . ملسم هاور . جرن وأ ملكت

 رتولا ةالّص ىلع ٌثحلا باب _ ٠
 هتقو نايبو ةدكؤم ةئس هنأ نايبو

 ةبوتكملا ٍةالَصك منح سيل رتولا :لاق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ءّىلَع ّنَع - ۲

 لأ اًياوُرِتْوََف رولا بحي رتو هللا ّنإ» :لاق قي للا لوسر نس ْنكلو

 . (ٍناَرَقْلا

 2خ يل لانو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 1 000 5 و 4 م ê هر 2 سالم ام ونا واع

 لوسر رتوأ دق ليلا لك نم :تلاق ءاهنع هللا يضر .ةشئاع نعو _ ۴۳

dE o 500 20 م لم  ofم  ~o2 رو9 8  

 «رحسلا ىلإ هرتو ىهتناو .هرجخا نمو هطسوأ نمو « ليللا ,لوأ نم ءالي ىللا

 . هيلع ٌقفتم

 ا ذل كا

 اوَرَيْوُأ» :َلاَق لو ّيبنلا نأ نع ُهَللا َيِضَر .ٌّيِرْذُحلا ديس يبا ْنَعَو - ٠

 . ملسم هاور «ءاوُحبْصت ْنَأ لبق
e eo TR DR هت وق 7 ف 7 

 هتالص يلصي ناك ب «يبلا نأ ءاهنع هللا يضر .ةشئاع نعو 25

 هاور . ترتوأف اهظقيأ ءرتولا يهب اذإف « هيدي نيب يهو «ةضرَعم يهو « ليللاب

 .«ةشئاع اي يرِتؤأف يموق» : لاق رتولا َيِقْب اذإف : هل ةياور يفو

۳۱4 



Nف اورِداَب» :لاق لكي يبل نأ ءاَمُهْنَع هللا َيِضَر َرَمع نبا نعو  

 . حيحص يلح :لاقو يذمرتلاو .دواد وبأ هاور

Aنأ فاح ْنْما : لق هللا ٌلوسر َلاق :لاق نع هللا َيِضَر  

 « ليلا ٌرخآ رويل ُهَرخآ ْموُقي نأ عبط ْنَمَو هلو رتويلف ٠ ليلا رخآ ْنِم موق ال
 . ملسم هاور لصف كلذو وم ليلا رجا َةالَص نإ

 ىحضلا ةالص لضف تاب 5

 اهيلع ةظفاحملا ىلع ثحلاو ءاهطسوأو اهرثكأو اهلقأ نايبو

 ماّيِصِب هي .يليلخ يناَضْوَأ :ّلاق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَريرُه يبا ْنَع _ ۹

 . هيلع ٌّقفتم «دَقرأ نأ لق وا ناز E ءرهش لک نم ماي هلال

 ناف ؛ ليلا ختا ظاقيتسالاب 085 نيبال نمل تحسي امنا .مونلا لبق راتيإلاو

 . ٌلَضْفَأ ليلا راف قبو

 لک ىلع ٌحِبْضُي : لاق ذي ؛ّيبنلا نع نع هلا َيِضَر رف يبأ نو - ۰
 لکو .ةَقَدَص ٍةديمحُن لکو دص ٍةَحيبسَت لك : ةقدَص كد نم ىمالس

 ركنملا نع ٰيهنو ا ٍفوُرْعملاب ٌرمأَو دش رک لکو : قد ةليلهت

 . ملسم هاور «ىَسْضلا ّنِم امُهعَكرَي ِناَتْعْكَر كلذ ْنِم ءىِزَجُيَر ةَقدَص

 يَلَصُي فا ىلا ٌلوسر ناک :تلاق ءاَهْنع هللا َّيِضَر ةشئاع ْنَعو ١-

 . ملسف هاور . هللا َءاش ام ٌديِزَيَو اولا

 ٌتْيَهذ :ُتلاَق ءاهنَع هللا ّ يضر «بلاط يبأ ِتنب ةتجاف ٍءىناه ما نعو 17

 ل ءِوِلْسَع ْنِم َغَرَف امل < لن هتاف حتفلا د < هللا لوسر ىلإ

 تاياور ىدحإ ظفل رصتخماذهو . هيلع فتم ف كلذ ‹ټاعکر ينام

 .ملسم
۳1۸ 



 ىحضلا ةالَص زيوجت باب

 اهلاوز ىلإ سمشلا عافترا نم

 ىحضلا عافتراو رحلا دادتشا دنع ىلصت نأ لضفألاو

 كسلا نع ن اض ارق یار أ لع هللا يضر مقرَأ نب ديز نع - ١1١3

 هلك للا ّلوسر نإ ,ُلَضُفأ ِةَعاَّسلا هذه ريَع يف َةالَّصلا نأ اوُمِلع ْدَقَل ام :َلاقف

 . ملسم هاور هُلاَصِفلا ضْمْرَت نيج َنيِباَوألا ةالص» :لاق

 .رحلا ةدش : ىلعي ءةمجعملا داضلابو ميملاو ءاتلا حتفب رق

 . لبإلا نم ريغصلا : :َوُهَو ٌمْمَج «لاَصِفلاَو»

 دجسملا ةيحت ةالَص ىلع ٌتحلا باپ ۔ ۸

 لخد تقو يأ يف نيتعكر يلصي نأ لبق سولجلا ةهاركو
 اهريغ وأ ةبتار ةئس وأ ةضيرف ةالص وأ ةيحتلا ةينب نيتعكر ىلص ءاوسو

 لحد اذإ» : ةي ,هللا لوسر لاق :َلاق نع هللا يضر «ةداتق يبأ نع - 4

 . هيلع ٌقفتم هِنْيَعْكَر يَلَصِي ىّتَح سچي ال ٠ َدِجْسملا ْمُكُدَحَأ

 «دجسملا يف وهو دن + يلا تأ :لاق ُهْنَع ُهللا َيِضَر راج نعو - 5

 . هيلع ٌقفتم «َنْيبَعكَر َّلَص» :لاَقَف

 ءوضولا دعب نيتعكر بابحتتسا باب 8

 :لالبل لاق ,ةي يللا لور نا ةع هللا َيِضَر ةَريرُم يبأ نع - 5

 كلغ فد تغمس ينإف «مالشإلا يف لمع لمع یاب ييدخ لالب ايد

 اروهط رونا مل يئآ نِي يع ىجْرَأ المع تلمع ام :لاق نجلا يف يد نيب

 ٌقفتم . ٌيَلَصَ نأ يل بك ام رولا كذب بلص اهئ ذأ لل نب واس يف

 . يراخبلا ظفل اذهو . هيلع

۳14 



 . ملعأ هللاو « ضرألا ىلَع ُهَتكَرَحَو لغنلا ٌتْوَص : ءافلاب «فذلا»

 : f -.ّ 6. ع

 اهل لاستغالاو اهبوجٌوو ةّعمجلا موي لضف باب - ٠١
 اهيلإ ريكبتلاو بيطتلاو

 هيف لَك يبنلا ىلع ةالصلاو ةعمجلا موي ءاعدلاو

 ةعمجلا دعب هللا ركذ راثكإ بابحتساو ةباجإلا ةعاس نايبو

 ْنِم اوُعَتْباَو ء« ضرألا يف اورِشَتْلاَف ٌةالَّصلا ِتَيِضُق اذإف» : ىلاعت هللا لاق

 ٠١. :ةعمجلا «َنوُحِلْفَ ْمُكَّلَعَل ًاريثك هللا اوُرُكْذاَو هللا لْضَق

 موي ريخا : هلع للا لوسر لاق :لاق هن هللا يضر ةريره يبا نعو - ۷

 جرخأ ِهيِفَو ءةْنَجلا ٌلخْدَأ هيفو مدآ قِلُح هيف :ةعمجلا موي ُسْمَّسلا ِهْيَلَع ْبْعَلَط

 . ملسم هاور هاَهْنِم

 2 ر و و 2 2# # مر مام هاما رر

 ىتأ مث َءوضولا َنَسَحَأف ًاضوت ْنَم» : ي وللا لوُسَر لاف :َلاَق ُهْنَعَو -4

 ْنَمَو ماي ٍةنالْث ةدايزو ٍةَعُمجلا نيَو هنيب ام هل رفع َتَصْنأَو عماف ءَةَعمَجلا
 . ملسم هاور هاَغَل قف ‹«ىصخلا سَم

 ةعمجلا ىلإ ٌةَعْمَجلاَو سمخلا تاوّلْصلا» لاق ي «ّىبنلا نَع ُهْنَعَو -4
 . ملسم هاور «رئابكلا تّبنتجا اذإ ّنُهْنيِب ام تاَرفكم «ناضَمَر ىلإ ْناِضَمَرَو

 فالي للا لوسر اًعِمَس امهنأ ٌمُهْنَع هللا َيِضَر َِرَمْع نبا نتو ُهْنَعَو 6
 هللا يلوا «تاعمجلا مهعذو نع ماو ٌنيِهَْسْل» فرم دارغا ىلع لوقي

 . ملسم هاور «َنيلفاغلا ّنِم ننوكيل مث «مهبولق ىلع

 ةا اذار : لاق لع هللا لوس نأ امنع هللا: يضر رع نبأ فو 183

 :ٌلاَق لي للا لوسر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ,ٌيِرْنْحلا ديعس يبأ نعو -

۰ 



 2 ساب ب

 فتم « ملحم لك ىلع بجا ةَعْمُجلا موي لْسْع»

 ت ق

 لوقك «رایټحخا توخو :بوجولاب دارملاو .ْعِلاَبلا : .مِلِتْحُملاِ دارملا

 . ملعأ هللاو . ىلع ٌبِجاَو َكَقَح : ِهِبِحاَصِل لُجرلا

 موي ًاضوَت ْنَم» :/6 للا ُلوُسَر لاق :لاق ُهْنَع هللا َيِضَر َهَرْمَس ْنَعَو ١168
 .دواد وبأ اور «لضففأ لات لَسَتْغا نمو ¢ ا اهبف قةعمجلا

 ج ثيل ل اكو يذمرتلاو

 لیتی اله : : هلي للا لوسَر َلاَق :لاق ُهْنَع ُهللا َيِضَر ءَناَملَس ْنَعَو 4

 نم سمي وأ ءديمد نم نهدي روع نو للعسل اء ير ؛ٍةَعمحلا 0 ل

or م”ةهع 

 E مىرخألا ةا يو هام رفح لإ مامإلا ملت اذإ

 نما :لاق لب للا لوسر َّنأ ُهْنَع هللا يضر ءةريرُم يبأ ْنعو -- ٥

 ا برق امثأكت ؛ىلوألا : ةَعاَّسا يف حز 3 ةَباَتَجلا َلْسُع ٍةعْمجلا موي لسا
 لالا ةعاسلا يف حار نمو برق امناكف ينام ةعاّسلا يف حار نمو

 جاج امنأكف 0 َةَعاَسلا يف 0 نمر Cl اشک اَمْنَأكَف
 مما م 2 تا

 ا ن لا

 .ةمصلا يف ٍةَباَنَجلا لسغك السغ یا ؛ «ةبانجلا لسغ» : هلوق

 ال ةَعاَس اهيف» :َلاَقَف قَعُمَجلا َمْوَي ركذ كلي ىللا َلوُسَر نأ ُهْنَعَو 6

 هديب زاشأو «هابإ هاطغأ الإ ءائيَش هللا لاسي يَلَصُي ٌمِئاق وُهَو .ٌملسُم ُدْبَع اهقفاؤوُي

 نب هللا دبع لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر « ّيرْعشألا ىَسوُم يأ نب ةَدرُب يبأ نحو - ۷

۳۲۱ 



 ناش يف ‹ هلع هللا ,لوُسَر نع ْتْدَحُي كابا تْعِمْسأ :اَمُهْنَع هللا ّيِضَر َرَمُع

 E2 للا لو توم :لوقب ُهَتْعِمَس معن :ٌتلق :لاَق ؟ةعمجلا ةعاس

 . ملسم هاور ةالّصلا ىضقت - ةت نأ ىلإ ُمامإلا ٌسِلِجَي نأ ّنْيَب ام يهد لو

 : الع وللا ُلوُسَر َلاَق :لاَق نع هللا َيِضَر « سوأ نب سوا ْنَعَو - 4

 ْمُكَنالَص نإ ءهيف ٍةالَّصلا َّنِم َّيلَع اورثكأف ءةَعُمجلا موي ْمُكياَيأ ,لضفأ نم ند

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هأور .1 َّيَلَع ة ور

 ركشلا دوُجس بابحتسا باب ١
 ةرهاظ ةيلب عافدنا وأ ةرهاظ ةمعن لوصح دنع

 هللا لوس م انجرخ :َلاَق هلع هللا ّيِضَر « صاف يبأ نب ٍدْعَس ْنَع - 4

 اَعَدَق هيدي عفر مت لر َءاَروَرَع نم ًابيِرَق انك امل نيا دير كَم نم ل

 رخ مف عاش هيت عقر ما مَ ايو تك ءأدجاس رخ م عا هللا
 يتم تن يناطغأف يمل ُتْعَفَشَو ير ُتْلأَس يا :َلاَقَو  ًاثالّث ُهَلَعَف اداس
 يناطعأف ی در لاف  يِبأَر تغفر مَ ءاركش ير ادار كف
 «نتمأل يبر تلأسن یار تحفر م ارش يرل ادجاس َترَرَحَف ۽ « يما ب

 . ٌدوادوبأ هاوَر «يبرِل ًادجاس ترَرْخَف ءّرخآلا تلا يناطغأف

 ران ا

 ا ا 0 ا

۱٦ TEف للا نم اليف اوناك9 : ىلاعت لاقو  

 ١۷. :تايراذلا #« نوُعَجْهَي

 يللا نم مومي لو ءّيبلا ناك :ْتْلاَف ءاهْنَع هللا َئِضَر ءةشئاَع نَعَو -

 ضف



 ام كَل َرِفْغ دقو وللا َلوُسراي ءاذه ُمَنِصَن مِل :ُهَل ُتْلُقَك ُكاَمَدَك رف تح

 .«!ًاروكش ًادبع نوكأ الفاو :َلاَق ٍ؟َرَخَأَت امو كبد نم َمُدَقَ

 . هيلع ٌقفتم وحن ةبعش نب ٍةَريِغملا نَعَو . هيلع ٌقفتم

 0 را ا 1 0 8 ي م و ھا

 : لاقف اليل ةمطافو هقرط ا « ينل نأ .هنع هللا ىصر ا نعو -۱

 . هيلع ٌقفتم «؟نايلصت الأو

 .الْيل هاتأ : «هَقَرط»

 هللا يضر ء«باطَخلا نب رم ي للا دبعاوب ملاس نعو - ۲
 : نع منع

 « ليلا نِ ىّلَصُي َناَك ول هللا ُدْيَع لع لكلا معنا : : لاق دبع فلل لوم نأ ؟ : هيبأ

 . هيلع فتم .اليِق الإ ليلا نِ ُماَنَيال كلذ دعب هللا ُدبَع َناَكَف : لاس لاق

 قم للا ابق كر ل كي الث لكم نكت ال هللا دعا : هلع هللا

 . هيلع

 مان َلُجَر يلا دنع رد : :لا تع هللا يِضَر نوسم نبا ٍنعو -4

 «- هذا يف :لاق وأ هذَا يف ٌناَطْيْلا لاب لججَر كاذ» : لاق ا

 ُدِقْعَي» :لاق لَك هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر يك

 ا قع ثالث ءمان ره اذإ مكيخأ سار ٍةَيِفاق ىلع ُناَطْيْل

 َبّيَط ًاطيشن َحَّبصأف هللا َرَكْذَف ءَطَفْبتْسا ناف دفراف ليوط ليل َكِيلَع :و

 . هيلع ٌقفتم «نالْسَك س فنا ٌثيِبَح َحَبصأ الإ 0
 آ : سرلا ُةَيفاق

 اَهْيَأ» :لاق يب ء يلا نأ ُهْنَع ُهللا َيِضَر ,مالس نب هللا دبع نَعَو -5

۳ 



 ر مما اعملو وت ر 50 اا 2 م z7 لام ردود رب 2

 ةنجلا اولخدت .ماين سانلاو ليللاب اولَصَو .ماعطلا اومعطأو .مالسلا اوشفأ سانلا

 ١. مالسب

 . حيحص ْنسح ثيدح :لاقو يذمرتلا ةاقز

 اضف : ب ىللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ةَريِرُه يبأ ّْنَعَو - ١107

 « ليلا ةالَص ٍةضيرفلا َدْعَب ٍةالصلا لضفأو ءُمّرَحملا 4 هللا ريش َناَضَمَر دعب ماّيَصلا

 . ملسم هاور

 لييّللا ةالّصد :لاق لكي يلا نُ ءامهنع هللا ّ يضر رَمُع نبا ِنَعَو ١4

 . هيلع ٌقفتم «ةدجاو رتوأف حْبصلا تْفِح اذإف  ىنثَم یم

Paٌرَتويَو ىثم ىم ليللا نم يلصي ةي .يبنلا ناك :لاق هنعو -۹ ت مهر مهر مل ا ی قا 01  

 ّنم رطفي ال لا و ناك ؛لاَق نع هللا يضر سن ْنَعَو -

 ناك اعيش هم رطفُي ال نأ نظن یتح ُموُصَي نب موَصي ال نأ نطل ىت رهشلا

 يراخبلا اور . تيار الإ امئان الَو تبر الإ ًايلَصُم ليلا نم هارت نأ ُءاَشَن ال

 ىّدحِإ يصب ناك اللب ٠ للا لوسَر نأ ءاّهنع هللا َيِضَر ءةش اع ْنَعَو 0١
 ْمكُدَحَأ ارقي ام رف كل نم ةَدجَشلا دج - ليلا يف ينغت -

 عجطضي مث ءِرْجْفلا ٍةالَص َلْبَق نيتعكر مكرو سار فري نأ َلْبق ةيآ َنيِسْمَح
 . يراخبلا هاور ا ی ےک ا ىلع

 - ِهِريغ يف الو ناضمر يف - ديزي ل ىللا ُلوُسَر ناک ام :َتَلاَق اهنعو _- ۲

 يَلصُي مث !نهلوطو َنهيسُح ْنَع لاس الف أعبزأ يل : : ةَعْكَر ةَرْشَع ىدخإ ىلع
 مانت هللا لوس اي : :ٌتْلَقَف . اثالك ىَلَصِي مٿ !ٌنهلوطَو ننس ْنَع نأ الف ًاعبزأ
 . هيلع ٌقفتم «يبل ماني الو نامان ّيَنْيَع نإ ةَشئاع ايه : لاق انآ لك

YL 



 قفتم . يلصيف هرخآ ٌموقيو « ليلا لو ماني ناك ال «ّبنلا نأ اهْنَعَو - ١١87#

 . هيلع

 كلل هيب يتلا عم َتيْلَص :لاق نع هللا يصر ٍدوُعْشَم نبا ِنَعَو -ذ4

 سلجأ نأ ت :لاق ؟َتْمْمُه ام :ليق . بيست ا

 م هر م

 بليل تاذ وپ ٠ ؛ّيبنلا عم ُتْيْلَص :لاق هن هللا ْيِضَر ءةفيذُح َّنَعَو -

 كر يف اهب يصب :تلقف TT ٠ کک

 لاس < i حبس eT اذإ سر اف ءاهأرَفف

 ةغوكر ناف .ميطعلا يبر ناحبس :لوقي َلَعَجَف مكر مت دوت ءِذَوَعَتب رم اذإو

 اليوط ماق مث «ُدْمَحلا كل ابر e :لاق مث وای نم اخ

 ْنِم ابرق ُهُدوجُس َناَكَف ٠ ىلغعالا ير نايس :لاقف َدَجس ّمُث ٠ مكر امم ًابيِرَق

 ٠ ملسم هاور .ِهِمايِق

 ةالصلا يأ ةف هللا لرتسر لتس لاق ةع هللا يضر «رباج ُنَعَو -5

 . ملسم هاور «تونقلا لوط» : لاق ؟ لصف

E 

 هللا ىلإ مايصلا ار راد لص هللا ىلإ ٍهالَّصلا أو ا الع هللا

 رو انوي موصيو ُهَسِّدَس مايو هلت موقيو ليلا ٌفصِن ماني ناک واد ُماَيِص

 هيلع ٌقفتم «أموُي .

 ١158 - لاق ُهْنَع هللا : يضر «رياج ْنَعَو :  Nدلع ۰ 0

 مِلْسُم لر اًهَقفاوُي ال َةَعاَسَل ليلا يف يف .

 - ماق اذإ فال هللا ُلوُسَر ناك :ّتَلاَق ءاهْنَع هللا َيِضَر «ةشئاع ْنَعَو

 ناين



 . ملسم هاور َنْيَتَفيفَح نیتعکرب ُهئالَص حتتفا ليلا ْنِم

 ةالّصلا ُهَتَاَف اذإ لك وللا ُلوسَر ناک :تّلاق ءاهْنَع هللا يضر ءاهنعو -۱

رشَع ىت راهنلا نم ىَلَص ورع وأ عَجَو ْنِم ليّللا نم
 . ملسم هاور . ةَعكَر ة

  - A۲هيلع للا 0 لاق : لاق ا هللا يضر «باطخحلا نب رمع ْنَعَو :

 ٍةالصو رجفلا ٍةالَص َّنيَب اميف ُهأَرَقَف «ُهْنِم ٍءْيَش ْنَع وأ ءهبزج ْنَع مان نم
 . ْمِلَْسُم اور « ليلا نم ها املاك هل شك رها

 مجَر» : لڳ هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق هلع هللا َيضَر رره يبا ْنَعَو ٣“

 ءءانلا اًههجَو يف حضن تأ نِإف فأ رما ظقيأو یلص ٠ « ليلا َّنِم م َماَق الجر هللا

 يف تحضن ا نان انيخ رز تطق َتْظَقيأَ تف ٍلْيَللا نم تما ةأَرَما هللا ّمِجْر

 . حيحص د دانسإب دوادوبأ ه هاور . «ءاملا ههجَو

 : لو هللا لوسر لاق :الاق امنع هللا َيِضَر ءٍديِعَس يبأ ْنَعَو ُهْنَعَو - 4

 اک أعيوج ِنْيَبْعكَر ىَّلَص ْوَأ - اَيْلَصَف ليلا َنِم ُهَلْمَأ ٌلَجّرلا طفي اذإد

 ا دانسإب دواد وبأ اور .«تاَركاَّذلاَو َنيِركاذلا
 نك

 مُكدَحَ لعل اذإ» :َلاَق 25 يبا نأ ءاَهْنَع هللا يضر «ةشئاع نعو - 6٥

 «ٌسِعان وهو اذإ | مكدحأ ناف مرثلا ُهْنَع َبُهْذَي ىتح ري ةالصلا ي

 .هيلع ٌقفتم «َُسفَن ٌبّسَيق ٌرفغَتسَي ُبَهَذَيُهَلعَ

 ماق اذإ» : ل4 وللا لوُسَر لاف :َّلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر «ةَريَرُه يبأ ّنَعَو 5
 5 هر مبا ر ee 5 e ر ا ي مدعم:

 «عجطضيلف :لوقي ام ردي ملف ءهناسل ىلع نارقلا مجعتساف ليلا نم ٠ « مكذحأ
 1 سم ةاور

 حيوارتلا وهو ناضمر مايق بابحتسا باب 5

 َناضَمَر َماَقْنَم» :َلاَق هك هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ةَريَرُه يبأ ْنَع 2-41
 . هيلع ٌقفتم هِهبنَذ ْنِم ْمّدَقَت ام هَل رِفَغ ًاباستحاو اناميإ

 ضضأ



 ٍمايق يف بغرب 2 وللا ٌلوُسَر ناك “لاق نع هللا يضر هنعو 4

 ًاباَستحاو ًاناميإ ناشر ماق نم» : ٌلوقيف ‹ ةميزعب هيف ْمُهَرُمأَي نأ ريع ْنِم َناَضَمَر

o 

 . مِلسُم اور «هبند نم مّذقت اَم هَل رفع

 اهيلايل ىجرأ نايّبو رذقلا ةليل مايق لضف باب - ٤١

 .ةروسلا رخآ ىلإ ١ :ردقلا رذَقلا ِةَلْيَل ىف ُهانلْرْنَأ اإ : ىلاَعَت هللا لاق

 . :ناخدلا تايآلا 4 . . ةَكَرابُم ِةَلْيَل ىف ُهاَنْلَوْنَأ انِإ» : ىلاعت لاقو

 ليل ماق ْنَم» :َلاَف للك ينل نع ءُهْنَع هللا َيِضَر َةَريِرُه يبأ ْنَعَو 2-44

 . هيلع ٌقفتم .هِهبنَذ ْنِم مدفن ام هَل رفع ءًاباسِتَحاَو ًاناميإ ِرْدَقلا

 ا E3 «ّيبنلا باحضا ْنِ الاجر نأ اَمُهْنع هللا يضر رُمَع نبا ِنعو - ۱۹

 ْمُكاَي وَر ىرأد : ا هللا 10 َلاَقَف ءرخاوألا عبسلا يف مائَملا يف ٍرْدَقلا هليل

 عبسلا يف ذاَهرَحَتْيلَف ءاهيرَحَتَم ناك ْنَمْف ءرجخاوألا عيسلا يف 0 دق

 يف رواجي كك هللا ُلوُسَر ناك :تَلاَق ءاَهْنَع هللا يضر َةَسِئاَع ْنَعَو 05

 ْنِم رخاؤألا رشَعلا يف ٍرْدَقلا ةليَل ورحت :لوُقَيو ءَناضَمَر ْنِم رخاوألا ٍرْشَعلا

 ٍرْذقلا َهَلْيَل اوًرحت» :َلاَق ءوللا َلوُسَر نأ ءاَهْنَع هللا َيِضَر ءاَهْنَعَو 2-51

 . يراخبلا هاور «ناضَمَر نم رخاوألا ٍرْشَعلا نم رتولا يف

 رشعلا لحد اذإ» : هللا ُلوُسَر اک 0 اهن هللا يضر ءاَهْنَعَو - ١19

 ٌقفتم «رزشئملا نشو خاو ُهَلْهَأ ظَقي ةيأو ءّلِبْللا ايخأ :نانقمر ْنِم رجخاوألا

 لف

 يف هتجي ال ام َناضمَر يف ٌدهتجي قلي هللا ُلوُسَر ناك :ْتَلاَق اًهْنَعَو _ 4
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ِهِرْيَغ يف دهي ال ام «هنم ٍرخاَوألا رشحلا يفو وريغ
 . ملسُم ةاور «

 رذقلا ةليل ٍةَلْيَل يأ َتْمِلَع نإ َتْيَأَرَأ هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق :ْتَلَق اَهْنَعَو 0
 اور يلع عاف ودنا جت راع كن يللا لرو لاف اف نوكأ ان
 . حيحص ٌنسح ثيدح :لاقو يذمْرَيلا

 » ۸ + ۰ ٠9

 ةرطفلا لاصخو كاوسلا لضف باب _ ٥

  2 oنو 27 0 وه و ي ا ا 52
  2-5نأ الول» :لاق ءاي هللا لوسر نأ هن هللا ّيِضَر ءةَريرُه يبأ ْنَع

 هيلع ٌّقفتُم «ٍةالَص لك َعَم كاوسلاب مُهَترَمأل - سانلا ىلَع وأ  يتّمُأ ىلع قش .

  -517َنِم ماق اذإ ةي هللا لوُسَر ناك :لاق ُّهْنَع هللا َىِضَر َةَفيِذُح ٌنَعَو

 .كاوسلاب هاف صوشي ليللا

 | .كلّدلا :«ٌصْوشلا» . هيلع ٌقفتم
 ُهَكاَوِس هلي هللا لوُسَرل دهن انك :ْتَلاَف اَهْنَع هللا َيِضَر َةَشئاَع ّنَعَو -4 عد 59 ع ا ه د2 هر ق ےل ھم

 وم ر عمم 2 هك بخ و لول 9 گرو مد مم
 « ىلصيو ًأضوتيو ,كٌوستيف ١ ليللا نم هشعبي نأ َءاش ام هللا هثعبيف .ةروهطو

 . ملسم هاور

 ٌتْرَتكأ» :ه6 للا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر « سنأ ْنَعَو -۹
 . يراخبلا ُهاوَر «كاوسلا يف مكيلع

 ءىش ّيَأب :اًهْنَع هللا َيِضَر َةَمِئاَعِل تلف :لاق ٍءىناه نب حيرش ْنَعَو -8
 . مِلَسُم ُهاَوَر ءِكاوسلاب :تّلاق . ُهَتيَب لخد اذإ كي « يلا ادبي ناک

 يلا ىلع ُتلَخَد :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ءيرَعشألا ىّسوُم يبأ ْنَعو ١-
 . ملم ظل اذهو «هيلَع ٌقفتم .هناسل ىلع كاوسلا ٌفَرَطَو كي 3-1 ب ارب م2 0 7 يو ل 5

 ةرهطم كاوسلا» :َلاَق ق ّيبنلا نأ ءاهنَع ُهَللا َيِضَر ؛ةَشْئاَع ْنَعو -
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 ديناسأب هجيحص يف ةَميَرَ ُنباو يئاسنلا ُهاَوَر هٌبرلل ًةاَضْرَم ملل

 ةرطفلا» :َلاَق لب ءّيِبنلا نع هلع هللا َيِضَر ءةريرُه يبأ ْنَعَو - ١٠١
 فتنو ءرامظألا ٍميِلَقَتَو دادحتسالاو «ناتخلا :ةرطفلا نم شوا سمح

 . هيلع ٌقْفَتُم «براشلا صفو ءطبإلا

 . جرفلا لوح يذلا رْعشلا ٌقلَح وهو ءةناعلا ُقْلَح : ُداَدْحَتْسالا

 َنِم ْرْشَع» :لَو وللا ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق اَهْنَع هللا َيِضَر َةّشِئاَع ْنَعَو 64
 صَقَو ءِءاَملا ٌقاَشنِيْساو ءُكاَوّسلاَو ةَّيْحّللا هاَمْعا «براشلا صق :ةَرطفلا
 لاق «ءاملا صاقتناو ,ةناعلا زاخر ءطبإلا و مجاربلا لسو ءرافظألا

 EET عيکو لاق ةضمضملا ٌنوكت نأ لإ ة 3 :رشاعلا و : يوارلا

 مِلسُم هاور .ءاجنتسالا : : يلع عاملا صاقتنا

 «ةَيحْللا ٌءاَمْعِإَو» عباَصألا ٌدَقَع : يهو «ميجلاو ةدحوملا ِءابلاب «مجاربلا» '

 . ائيش اهْنِم صقي ال :ُهاَْعَم
 اوفخأ» :َلاق ءب يلا نع ءاَمُهْنَع هللا َيِضَر ٌرَمُع نبا نَعَو -
 .هيلع ٌقفتُم «ىَحْللا اوُفْعَأَو َبِراَوُسلا

 © و اد 5 5 £

 اهلضف نايّبو ةاكزلا بوجو ديكأت باب 5

 اهب قلعتي امو

 : ىلاَعت لاقو . ٤١ :ةرقبلا «ةاكّرلا اوتآو ةالّصلا اوُميِقَأَوط : ىلاَعَت ُهللا لاَ

 اوتْؤيَو ةالّصلا اوُميِقيَو ةاَفَتُح َنيّدلا هَل َنيِصِلَخُم هللا اوُدّبْمَيل لإ اورم امو

 ةَقَدَص ْمِهِلاَوْمَأ م خط :ىلاَعَت لاو .ه :ةنيبلا هِةَمّيَقلا ُنيِد َكِلِذَو َةاَكّولا

 1: ةبوتلا (اهب ْمِهَكَرتَو مُهرهْطن رهطت

 2 :لاق 2 ىّللا ٌلوُسَر نأ ءاَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرَمَع نبا ِنَعَو -۰ 5
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 ق قر

لا 9 ةثلإ ال نأ ٍةاَهَش : ٍسمخ ىلع ُمالسِإلا
 ةةلوسْسرَو هدبع ادي ناو هل

 .هيلع ٌقفتم «ناضَمَر موصو «ِتيبلا ج جَو ءواكرلا ءاتيإو قالّصلا ماقإو

نع هللا َيِضَر اللا ٍدْيبُع نب ةَحْلط نعو - ¥
 ا :لاق 

 ام هقفن الو ءوَيوَص يود 34 عَمسن سارا Ê لجن لها ْنِم دولا هللا

 10 لات ¢ مالسإلا نع ام اذإف كك للا ٍلوُسَر ْنِم اند ىتخ هلو

Aso 2 

 ءال» :لاق ؟نهريغ يلع لَه : لاق ةَليللاَو مولا يف ِتاولَص سْمح» : هك للا

 ؟هریغ يلع لَه : لاق «ناضَمَر ره مايصو» : هلك للا ُلوُسَر َلاَقَف خرط ْنَأ الإ

 لع لَه :لاقف ةاكَرلا ا ءهللا ُلوُسَ هَل ركذو :لاق وطن ْنأ لإ الر :لاَق

 اذنه ىلع ٌديِزَأ ال هّللاَو لو وهو ٌلَجرلا ريدا عَ نأ الإ ءال» :لاَق ؟اًهُرْيَغ

 . هيلع ُقفتُم «َقَدَص نإ َحّلْفأ» : للا ُلوُسَر َلاَفَف ُهْنِم صفا الو

 يضر ًاذاَعُم كعب هلك ؛يبنلا نأ هلع هللا َيِضَر « سابع نبا ِنَعَو -۸

 ُلوُسَر ينأَو هللا لإ ةنلإ ال ن ٍةاَهَش ىلإ مهعذاو :لاقف ِنمَيلا ىلإ ءُهْنَع هللا

 ردي مِهيلَع ضرتفا ىلا هللا نأ مُهَمِلْعأَ ,كِلْذِل اوُاَطَأ مم نإ للا

 مهيلَع ضرتفا هللا نأ ْمُهمِلعََ كلذ اوُعاطأ ْمُه نإ ءةليلو موي لَك يف تاولَص

 . هيلع قُم ءمهئارقُف ىلع درو مهئاَْحَأ ْنِم دخت ُهئَدَص

 ثريا : 15 للا لور َلاَق :َلاَق ءان هللا َيِضَر َرَمُع نبأ َنَعَو -۹

 اوُميُِيَ هللا ُلوُسَر ًادّمَحُم ناو هللا لإ ةللإ ال نأ اوُدِهْشَي ىتح ّساّنلا ل تاقا ن
TE 

 0 لإ ْمُهَلاَوُمَأَو مهام يني اويُمَصَع كلذ اراد اذإف ءةاكّرلا اوتؤيو ٌةالّصلا

 . هيلع ی فتم هللا ىلع ْمُهباَسِحَو « مالُسإلا

 هلي للا لور يفوت امل :َلاَق ءُهْنَع هللا َيِضَر هريره يبأ ْنَعَو ٠۰-

 هللا يِضَر رَمُع لاقف .بّرعلا َنِم رك ْنَم رفكو ُهْنَع هللا يضر ركب وبا ناکو

 ىتَح سالا ٌلياقأ نا ُترِمُأ» : 6 للا ُلوُسَر َلاَق ْدَقَو سانا لاقت فيك : ُهْنَع

 ةَباَسْحَعو هَقَحب الإ ُهَسْفَنَو ُهَلاَم ينم ْمَصَع ْدَقَق ءاَهْلاَق نمف هللا الإ ةللإ ال اوُلوُقَي
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 ةاكّزلا ناف ؤاکرلاو ةالصلا نیب قرف س م نامل هّللاو :رکب وبأ َلاَقَف !؟همّللا یل

 ْمُهتلئاَعَل هلك للا لوّسَر ىلإ ُهَنوُدْؤُي اوناك ُالاَقِع ينشر هللاو. لاَملا یخ
 َحَرَش دق هللا ثأر ْنَأ الإ َوُم ام ِهللاَوَف ا يضر ٌرَمُع لاق .هعنم ىلع

 ينربخأ : ؛ّيبنلل لاق الجر نأ هلع هللا َيِضَر بويآ أ ْنَعَو ١
 يتؤتو «ةالصملا مينو ايش هب رش ال هللا :َلاَق نجلا يناجي ٍلَمَعِ
 ٌقفتم «مجرلا لو ءةاكّرلا

 : لاف ب ءّيِنلا ی ًابیارعا َّنأ هع هللا َيِضَر يبأ نعت -۲
foال هللا ُدُبْعَت» :َلاَق .ًةنَجلا تْلَخَد يع اذإ ا ريم  

 :لاق «ناَضَمَر موصتو ةَضوُرْفملا ا يتو الّصلا ُميِقَتَو ايش هب كرش

 ْنَأ هرس نم» اا يبا لاق واعف .اًذه ىلع ڈیز ال ویب ييف يذلاَو

 . هيلع ٌقفتم ءاذنه ىلإ ريل ٍةْنَجلا لْهأ ْنِم لج ىلإ َرظني

 “١51 «ّيبنلا ُتْعِياَب :َلاَق غ هللا يِضَر يللا دبع نب ريح نع 27

 . هيلع فتم . الکل حضنلاو قاكزلا ٍءاتيِإَو ءةالَصلا ماقإ ىلَع

 ْنِماَم» : يك للا ٌلوسر لاف :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر هريره يبا ْنَعَو 15

 هل تحط ايل مَ ناك اذإ اذإ ا اهنم يدري ال ةف الو «بهذ بجاص

 «هرهظو 4 نيبو بنج اهب ىوكيف منهج ران يف اهْيَلَع يها »رات ْنِم ُحْئافَص

 ن ىضُي ىتح وتس فلآ نيد هادف لَك مز يف هَل ٽيم تقرب امل

 ؟لبإلاف 4 هللا لوسَر اي :ليق «ِرانلا ىلإ نإ ءةنجلا ىلإ امِإ «هلیبس ىريف دابعلا

 اذإ الإ ءاهوزو موي اهبلح اهم نِ ءاَهَقَح اهني يدوب ال ٍ,لبإ بجاص الو :لاق

 ٌكايِصَن اهني دق ال ءٌتئاك ام َرْفوأ قر معاشي اهل حليت ا ب ناك

 ءاهاّرخأ يعذر ءاهالوأ هيلع رم املك E ُهضَعَتَو ءاهفافخأب هوت ااو

 اِ هليِبَس یر «دابعلا نيب یضق ىتح ءةنس فلا ٌنيِسْمَح هرادقم ناك موي يف
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 .«رانلا ىلإ اّمإو ةنجلا ىلإ

 يدري ال منغ الو رق ٍبِحاَض الو :لاق ؟منَعلاَو رقبا هللا لوسر ا : لیق

Eاهيف َسْيَل ءاي اهم دم ال ءرقرق ,عاقب اهل حلب مال مي ناك اذإ  

 اَمَّلُك ءاهفالظأب هر اير ل ل ءَبصَع الر اا الو « ُهاَضْقَع

Eىح ٍةَنَس فلا َنيِبْمَح هادم ناك راوي يف ءاهارخنأ هيلع د  

 .يراثلا ىلإ اّمِإَو جلا ىلإ اّمإ هل ريل دالا نك نقب

 يهو «رزو ,لُجَرل يه :ةالت لْيَحلا» :َلاَق ؟لْيحلاف َِّللا َلوُسَر اي : ليق
 ار ًءاَيِر اَهَطْبَر لَجَرَف رزو هل ّيِه يتلا اما ءٌرَجَأ لجرإ يهو تس ٍ,لجرل

Eاًهطْبَر لُجَرَف ءٌرتِس هَل يه يتلا اّمَأَو ءٌرزو ُهَل يهف «مالسإلا لَ  

 يتلا امو هر هل يه ءاهباقر الو ءاهروُهظ يف هلا ق سني مل م هللا لبيس يف
 ءَةْضوَر وأ < جرم ف e لهل هللا ٍليِبَس يف اهطَبَر ٌلجَرَف رجا هَل يه

 lL ا .جرملا َكِلَذ نب تلكأ انف

 تنتساف اهلوط طق الو «تانسح اهلاًربأو اَهئاَورأ ةد ُهَل بيكو انسخ
 اهب ّرَم الو ءِتاَنَسَح اَهئاورأو ءاَهرانآ َدَدَع ُهَل هللا بَ الإ نْيَقرُش وأ ًافْرُش

 تبر ام ْدَدَع ُهَللا َبَنَك الإ اًهيِقْسَي نأ ُديِرُي الو ءُهْنِم تّيِرَقَف رهت ىلع
 .«تانسح

 هله الإ يف لا ىف غ لولا ان لاق« اق هللا لوسي اي
 ا لفقر نمو هزي ارتخ زل لاقتع لمي نمل :٠» ةكياجلا»ةذانلا» آلا
 . هرب ارش

 . مِلْسُم ظفل اذنهو . هيلع فتم

 مايّصلا لضف نایّبو ناضمر موُص بوجو باب - ۷
 هب قلعتي امو

 ىلع بيك امك ُماَيّصلا ُمُكُيَلَع بيك اوُنَمآ َنيِذَّلا اهيا ال : ىلاعَت ُهّللا َلاَق

 ضيفنا



 ىد نقلا هيف َلِْنَأ يذلا َناَضَمَ ٌرهَشِ : ىلاَعت هلو ىلإ «ْمُكيت نِ نبذ
 ناك ْنَمَو ُهَْمّصَيلف رْهشلا ْمُكَنِم َدِهَش ْنَمَف ٍناَمْرُفْلاَو ىَدُهلا َّنِم تاَيبو سائل
 . :Ao AY ةرقبلا ةيآلا (َرَخَأ ماي نم هدف ِرَفَس ىلع وأ ًاضيرَم

 .ُهَلِبق يذلا بابلا ىف تمدقت دقف ثيداحألا اّمأو

 هللا َلاَقد : ل هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هع هللا َيِضَر ةريرُه يبأ ن - 11

 مايَصلاَو .هب يج انو يل إف ميلا الإ هَل مَآ ن ,لَمَع لک :ُلَجَورَع
 وأ ٌدَحَأ ُهْباَس ْنِإَف ءْبْحْضصَي الو ْتْفْرَي الف ْمُكِدَحَأ ِمْوَص موي ناک اذإف هج

 ُبْيَطَأ مئاّضلا مف ُكوُلُخَل هديب ٍدّمَحُم سفت يلو .ٌمئاَص ينإ : لمل ءا

 اذإو ءورطفب حرف ٌرطْفَأ اذإ :اَمُهَحَرْفَي ِناتحرف مئاصلل .ِكّسِملا حير نم هللا دنع

 . هيلع فتم «هِموصب رف بر يَ
 ُةَباَرَشَو ُهَماَعَط كريم :هل ٍةياور يفو .يراخُبلا ةياور ظفل اذلهو

 .«اهلانمَأ رش ةَنَسَحلاَو ءهب يزْجَأ انو يل ُماّيّصلا يلجأ ْنِم ُهَتْوْهَشو

 اهِلاَثْمَأ رشْعب ةا :ٌفَعاضُي مد نبا لمع لو : ٍملسمل ٍةياور يفو

 عدي :هب يزجأ انو يل نا وصلا الإ : ىلاعت هللا لاق . فعض ةئامعبس ىلإ

 ٍءاَقِل دنع ٌةَحْرَفَو يرطف َدْنِع ٌةَحْرَف :ِناَنَحْرف مئاصلل . يلجأ نِي َُماَعُطَو ةتوهش

 .«ِكْسِملا حير ْنِم هللا َدْنِع ُبْيْطَأ هيف ُفوُلُخَلو . هب

 نع وون هللا لكس ىف نعتز قفا ْنَم» :لاق ل هللا وسر نأ هنعو -5
 باب ْنِم يبد اللا لأ ْنِم ناك ْنَمَْف ٌنِيَح اذنه هللا َدْبَعاَي :ِةنَجلا باوُبَ

 نأ نم ناک نمو ءداهجلا باب م يعد داهجلا لما ن نم ناک نمو قالصلا

 ةَقَّدَصلا باب نم يعد ةثَدّصلا لها نم ناک نمو «ِنايرلا باب ْنِم يعد ماّيِصلا

 ني يد نم ىلع ام | لا لوسر ائ يمأو تنأ يبأب : دنع هللا يضر ءركب وبأ لاق

 معنا :لاق ؟اًهّلك باوبألا كلت ْنِم ٌدحأ ىعدي لهف ءةرورض ْنِم باوبألا كلت

 . هيلع ٌقفتم «مهنم نوكت ْنَأ اوُجْرَأَو
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 يف َّنإ» :لاق 2 يتلا نع ةنع هللا ن يصر اعس نب ِلهس ْنعو -_- ۷

 نومئاصلا هني لڏي ُناّيرلا :ُهل لامي أ ابا ةنجلا
 ٌدَحأ هم لخدي ال «ةمايقلا م موي

 نوفر ؟نومئاصلا ني : لاقي «مهريغ
 اولد اذإف «مهريغ ٌلَحَأ هم لكلام هل

 . هيلع ٌقفتم . دخ ُهْنِم لخدي ملف قلع

 0 ٠ هللا ا : لاق هلع ع هللا ,يرذخلا يعش يآ نف ~۸

Em 

 ماض ْنَم» :لاق . لص «يبنْلا نع هع هللا يضر ةَرْيَرُم يبأ ٌنعو 89

EUهيلع ٌقفتم «ِهبْنذ ْنِم مدفن ام هل رِفغ  . 

 نار ةا ااو : لاق قلي ٠ هللا لوسر نا هلع هللا يصر «هنعو _- ۰

 . هيلع ٌقفتم (ُنيِطاَيَشلا دنع راثلا ُباوُبَأ تَقْلُعَو َهْنَجلا بارلا تحت

 نإف ءو ور اورطفأو هب وُرِل اوموص» :لاق قي هللا لوسر لأ ُهنعو -9

 . يراخبلا ظفل اذهو هيلع ٌقفتم «َنيثالَث َناَبْعَش َةَذِع اوليَكأأ «مكيلع 78

 . أمي َنيِئالَث اوموُصف مكيلُع ّمُع نإّق» :ملسم ةياور يفو

 ريخلا نم راثكإلاو فورعملا لعفو دوجلا باب _ ۸

 ناِضَمَر رهش يف

 هنم رخاوألا رشعلا يف كلذ نم ةدايزلاو

 دوج طع وللا ُلوُسَر ناك :لاق ميقا يضر * سيخ با نمو ه7

 هاَقلَي ليربج ناكر ؛لبربج اَب نيج ًئاضمَر يف نوَ ام دوا ناو سالا

 يب هامل نيج 4 هللا: لوس .نارقلا ةسراًديف ناَضَمَر ْنِم هليل لک يف

 . هيلع ٌقفتم «ةلسرملا ,حيزلا نِم م ريخلاِب دوج
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 لحد اذإ لإ للا ُلوُسَر ناك» :ْتَلاق اهنع ُهَللا يضر ةشئاع ْنَعو -*
 £ 25 5# م م عم 0 م م2

 مْوَصِب ناضمر مّدقت نَع يهنلا باب - 4

 هل ٌةداع قفاو وأ هلبق امب هلصو نمل الإ نابعش فصن دعب
 هقفاوف سيمخلاو نيثثالا موص هتداع ناك نأب

 نمدي الو :لاق اک «ّيِبنلا نع ُّهْنَع هللا يضر «ةريرُه يبأ نع 2-64

 ءُهَموَص موصُي ناک لر نركي نأ لإ «نيَموي و موي مصب َناضَمَر مكدَحَ

 . هيلع ی ٌقفتم «مويلا كلذ مصيف

 الر : هلك هللا لوسر : لاق :لاق ءامهنع هللا يضر « سابع نبا نعو -

 َياَيَغ ُهَنوُد تلا ْنَف ءِهَتْيْوُرل اوُرِطْفأَو وتب ۇر اوموص ءَناَصَمَر َلْبَق اوُموُصَ
 .ٌحيحص ٌنسح ثيدح :لاقو : يذمرتلا هاور هأموُي َنيِئالّث اوما

 : يهو «ةرركملا ثحت نم ٍةانثملا ءايلابو ةمجعملا نيغلاب «ةيايغلا» '
 . ةباحسلا

 يب اذإ» : لي للا ٌلوسر لاف : لاق ُهْنَع ُهَللا يضر «ةَريَرُه يبأ نعو - ١5
 .حيِحص ٌنَسَح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور هاوُموصَت الف َناَبْعَش ْنِم ٌفْضِن

 ماض نم» :لاق ءامهْنَع هللا يضر «رساي نب ٍرامع ٍناظقيلا يبأ ْنَعَو -_- ۷

 يذمرتلاو «دواد وبأ هاور «ةل < «مساقلا اَبأ ىَصَع ُدَقَف هيف كب يِنْلا مويلا

 . ٌحيحَص نسخ ثيدح :لاقو

 لالهلا ةيؤر دنع لاقي ام تاب ٠

 ىر اذإ ناك فب ءّيبلا نأ نع هللا ّ يضر للا ٍدْيَبع نب ةحلط نع -۸

 كرو ير 4 .مالسإلاو ٍةَمالَسلاَو ءٍناميإلاو نمألاب انيَلَع هله مُهَللا» :لاق لالهلا
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 مام ا: 1 0 هَ هوب ر
 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «ريخخو دشر لاله هللا

 ع 2 ى#

 هريخأتو روحسلا لضف باب _ ١

 رجفلا عولط شخي ملام

 ءاوُرحَسَت» :ِيي ءكللا لوسر لاق :َلاق ُهْنَع هللا َيِضَر < ٍسنأ ْنَع -64

 . هيلع ٌقفتم «ةكرب رولا يف نِ

 فا وللا .لوسر َعَم اَنْرحَسَت :لاق ُهْنَع ُهللا َيِضَر ءتباث نب ٍديز نعو - ٠

 فتم .َةَيآ َنيِسْمَح ُرْدَق :َلاق ؟اَمُهَنيَب ناك ْمُك :َلِيِق .ٍةالّصلا ىلإ امف م
 . هيلع

 :ٍنَنَدوُم هل ٠ هللا .لوسرل ناک : لاق امنع هللا َيِضَر َرَمُع نبا نَعَو ١

 اوُلكَف < ليَ ندوب الالب نإ : لب للا لوسر َلاَقَق . موم مآ نا لالب

 ا نر نأ ل اهي كب لَو :َلاَق « مرم م نبا دو یت اوُبْرْشاَو

 . هيلع ٌقفتم ءاذله

 :لاق ىي للا لوسر نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر صاعلا نب وِرْمَع ْنَعَو - 17
 . ملسم هاور هِرَحَّسلا ٌةَلُكَأ باتكلا لْهَأ ٍماَيِصَو انماَيِص َّنْيَب ام لصق

 رطفلا ليجعت لضف باب - ۲
 هراطفإ دعب هلوقي امو هيلع رطفي امو

 ٠ :لاَق يي للا َلوُسَر نأ نع هللا ّيِضَر ءِدْعَس نب لْهَس ْنَع - 17+

 اهْنَع ُهّللا يضر «ةشئ ةشاع ىلع ٌقوُرَسمو انأ ٌتلَخد : لاق ةع يبأ ْنَعَو - 6

 :ريخلا ِنَع ولاي ال اًمُهالك لَو محم ٍباَحْضَأ نم ٍنالُجَر :ٌقوُرَسُم اهل لاق
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 2 م فر

 نم :تلاقف ؟راطفإلاو ٌبرْغملا روي وألا راطفإلاَو َبِرْغَملا 0 امهدح

 ناك اًذكه :َتَلاَمُف  ٍدوعَسُم نبا ينعي ب - هللا ُدْبَع :لاق ؟راطفإلاو َبرْغَملا لج

 3 . ملسم هاور . منَصَي ب هللا لوسَر

 .ريخلا يف ذ رصَقُي ال ْيَأ «اولأي ال» : هلوق

 هللا لاق :ِلي وللا ُلوُسر لاق :لاق ُهْنَع هللا يضر ةريرُم يبا عو“
82 58 
 و 4 4

 ف :لاقو يذمرتلا هاور هأرطف مهلجعأ يل ىلإ يدابع بحأو :لجوزع

 : هلك ىلا لوس لاق :َلاق ُهْنَع هللا َيِضَر .باطخلا نب رم نو -
 ٌرطْفَأ دف مشا َتَيَرْغَو ءانهه نم رافنلا 3 انهه نم ليلا لبق اذإ»

 . هيلع ٌقفتم «مئ ؛اًصلا

 اًنْرِس :لاق ءاَمُهْنَع هللا يضر «ىفوأ يبأ نب , هللا دبع ٌميهاربإ E نعو -_ ۷

 : مْوَقْلا ضْعَبِل لاق ءُسْمْشلا ِتبرغ امل مناص َوُهَو ف للا ,لوسر مم
 حّدجاف لزنا» :لاق ؟َتْيَسُمَأ ول هللا لور اي :لاَقف «انل حدا لزنا نال ايد

 اا رطل ذقن ا ءانهنم نِ لد 00 ر اذإ» :لاق مث دلي للا ُلوُسَر
 0 . ٍقِرْشُملا لبق ِهِدّيِب راشأو

 نيوبحللا طلخا : يأ ‹ نیتلمهم ٍءاَح مث ,لاد مث ميجب «حدجا» :هلوق

 احلا

Eدلك يبل نع نع هللا َيِضَر ءيباحصلا  

 ا دج مل ناف ءرْمت ىلع ُرِطْفُيَلَف ٠ «ْمُكُدَحَأ ٌرَطف رطفأ اذإ» : لاق

 . «ًروهط

 .حيحَص ْنَسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ٌدواَدوبأ ُهاَوَر

 اناني



 نأ لبق رف دق للا لور داك :لاق ع هللا يضر ء سْنَأ نَعَو -

 اسح تاري ل ْنِإَف تاَريمعَف ْتاَبطُو نكت مَ نإ ِتاَبَطُر ىلع ناص

 رم ادع

 نس يدع لاقو يذمرتلاو « دواد (A . ٍءام ْنِم تاوسح

 هحراوّجو ِهناسِل ظفحب مئاّصلا رمأ باب - ۳
 اهوحنو ةمتاشملاو تافلاخملا نع

Son. 

 موي ناك اذإ» : يللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ةريرُه يِبأ نع ٠۰

 ينإ : لقي ُهَلئاق وأ لح اس نإ تحصي د الو تفر الف ءْمكدحأ موص

 سيلف هب َلَمَعلاو ٍروزلا لوف عدي ْمَل ْنَم» لَك ٠ يلا لاق :لاق ُهنعو ١-

 يراخبلا هاور هُةباَرَشَو ُهَماَعَط َحَدَي نأ يف ٌةَجاَح ِهلِ

 موصلا نم لئاسُم يف باب - 523

 يسن اذإ» :لاق E «يبنلا نع E هللا يضر : روح يبأ ْنَع ١543

 رو قرر س# ورو ر مم هاك عك تعا هرم +
 قمتم .(هاقسَو هللا همَعطأ اَمنإف «هّموَص متيلف «برش وأ «لکاف مكد

 . هيلع

 هللا لوسراي :ٌتلق :َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَرِبَص نب ٍطيِقَل نعو - ۳
 يف غاب 4 عباصألا س للتو لا ,غيْسأ» :لاق ؟ءوضولا نع ينربخأ

 نسخ ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد أ هاور «امئاص ٌنوُكَت نأ لإ ءيقاشنيشالا

 ةكرذي ا ءهللا لوسَر ناك :تلاق ءاهنَع هللا ْيِضَر «ةشئاع ْنعو -۔٤
 . هيلع ٌقفتم . ُموُصِيَو لتغي مث ةفلعأ نيج وهو رجلا

 ُ للا لور ناک : اتلاف مينغ هللا يضر لس ماو ةشئاع نعو 766
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 م امد ع ارو ن7 ي كرر

 . هيلع فتم .ٌموُصَي مث ٠ ملح ريغ ْنِم أنبج حبي

 نابعشو مرحملا موص لضف نايب باب 0731#

 مرحلا رهشألاو

 لضفأ» : يدع هللا e لاق : :لاق غ للا يضر رره يبأ ْنَع - ۱۲٤٦

 ةالَص :ةضيرُفلا َدْعَب ٍةالَّصلا ُلْضْفَأَو ُمُرَحملا هللا ُرْهَش :َناَصَمَر َدْعِب ماّيّصلا

 . ملسم هاور « ليلا

 ْنِم موصب : : ا ٠ ىلا نك ل :ٌتلاَق ءاهنمت هللا يضر ,ةشئاع ٌنَعو - ۷

 نابعش ْموصَي ناك : ةياور يفو .هّلك َناَيْعَش موصي َناَك نإ دا نم رکا رهف

e 8 _-۸مث لب للا َلوُسَر ىت هنا ءاهُمع وأ  
 ىف ى ري 5 57 ما مم ب ومس رنا © يو هر ا ممم را

 ؟ينفرعت امأ ۾ هللا لوسر اپ : لاقف « هتئیهو هلاح تريغت دقو «ةنس لعب هاتأف قلطنا

 ريغ اَمْه» :لاق . لوألا ماع كتئج يذلا يِلِهاَبلا انا :لاق ؟ّتنأ ْنَمَود : لاق

 لوس لام . لیہ الإ كتقَراف ذنم ًاماعط تلك ام : لاق ؟ةئيَهلا َّنَسَح تنك دقو

 هش لک نِ امور ءربصلا رهش مص :لاَق مث ء!َكَسْفَت تبع : اک هللا

 « ماي نال مص» : لاق «يندز :لاق نیمو مصر : لاق وق يب نإ «يندز : لاق

 ْنِم مص كرتاو مرحلا ّنِم ْمُص كراو مرحلا َنِم ْمُص» :لاق ءينْدِز :لاق

 . دوادوبأ هاور .اَهْلَسَرَأ مث ءاَهُمضف ثالثلا هيباَصأب َلاقو «كرتاو مرحلا

E BR 
 .ناضمر :«ربصلا رهش» و

 لوألا رشعلا يف هريغو موصلا لضف باب -

 ةجحلا يذ نم

 » :هلي هللا لوسر لاق :لاق ءاَمِهْنَع هللا َِضَر « سابع نبا نع 2-48
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 لا مايأ : ينعي « ميلا هله ْنِ هلا ىلإ ٌبَحَأ اهي ٌحِلاَّصلا لمعلا ماي نم

 للا .ليبس يف داهجلا الور :لاق ؟هّللا ليس يف داهجلا الو هللا لوسر اي : ار

 . يراخبلا هاور «ءيَشِب كلذ ْنِم عري ملف «هِلاَمَو هيف جرح ُّلِجَر الإ

 ءاعوساتو ءاروشاعو ةفرع موي موص لضف باب - ۷

 نع : ا للا ليج لقب :لاق E هللا يضر دا يبأ نع 6

 . ملسم هاور «ةيقابلاو ةيِضاَملا ةا فكي ل لاق ؟ةَفَرَع موي موص

 مي ماض هلي للا ٌلوسَر نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نَعو 0١-
 . هيلع ٌقفتم . ِهِباَّيِصِب َرْمَأَو «َءاروشاع

SI!ماَيِص نع ليس ا هللا لوسر 3 هلع هللا يضر «ةداتق يبا ننعو  

 . مِلْسُم هاور ةَيِضاَملا ٌةنَسلا رفكي» :لاَقَف ءاَروُشاَع موي

 نل : هل للا لور لاق :لاَق امنع هللا َيِضَر سابع نبا ٍنَعو - ١1
 ا ٌنَموصأل ٍلباق ىلإ تق

 لاوش نم مايأ ةتس موَص بابحتسا باب - ۸

 ماض نم :لاق 2ع للا وش أ 6 ل يضر نتا يبا ْنَع -_

 . مِلَسُم هاور «ِرْهَدلا م لاوس ْنِم ات ُهَعَبتَأ مث َناضَمَر

 سيمخلاو نينثالا موص بابحتسا باب 4.١
 موص نع ليس اظ وللا لوسر نأ نع هلا َيِضَر ءةداتق نبأ نع 168
 هاور «هيف ىلع لزنأ وأ ا مويو « هيف فذنلو موي كلذ» : لاقف نيالا موي

3 
 فتا ٠ لاق د ءهللا .لوسر نع هلع هللا يضر «ةريره نأ نعو - ۱۲٥
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og, ¢رب عا  

 هاور «مئاص اأو يلمع ضَرْعي نأ E سيمخلاو نيالا | موي : لامغألا

 موصلا ركذ ريغب ملسم هاورو ج ا :لاقو يِذِمَرَيلا

 قرح دلع هللا لوس ناک : تلات ءاهنع هللا َىِضَر «ةشئاع نعو _ ۷

 E قطا ارز . سيموخلاو نينثالا موص

 رهش لك نم مايأ ةثالث موص بابحتسا باب 9 3

 رشع عبارلاو رع ٌتِلاثلا : يهو « ضيبلا مايألا يف اهُموص ٌلضفألاو

 ٌحيحصلاو رشع عبارلاو يشع كلاثلاو «رشع يناثلا : لیقو .رشع سماخلاو

 ا
 كان لو .يليلخ يناصْأ : لاق ُهْنَع هللا يضر «ةریرُه يب نعو - ١4

 قفتم . مالا نأ لق رسما نأ لا ِيتعکرَو رهَش لک نم ماي نال ِمايص

 . هيلع

 ثالشب ب يبيح يناَصْوَأ :لاق ءُهنع هللا َيِضَر ِكاَدْرَدلا يبأ ْنَعو -۹

 ال ْنَأبو ءىحضلا ٍةالَضَو ٍسْهَش لک نم مايا ةثال ماّيِصِب : ٌتْشِع ام ّنَُعدأ ن

 . مِلَسُم هاور .ٌريوُأ ىتح مان

 لاق :َلاق < ءامُهتع للا يِضَر ا« صاعلا نب وِرْمَع نب هللا دبع نَعو ١

 . هيلع ٌقفَتُم هلك رهدلا مص رهش لک نم ماي ةئالث موص» : : الب هللا ٌلوسر

 لوس نانكأ :اهن هللا َيِضَر ةشئاع ْتَلَأَس اهن بودا ةَداَعُم نعو 2-01
 ناك ِرْهْشلا يأ ْنِم :ُتْلَقَف .مغعَن : :ْتَلاَق ؟ مايأ ةثالث رهش لك نم ٌموصي ل للا

 0-00 ُموُصَي هسا يأ ْنِم م يلبي نكي مل : :تلاَق ؟موُصَي

 اذإ» : للا لوسر لاق :َلاَق نع هللا َيِضَر رد يبأ نو - ۲

 هاور «ةَرْشَع سُمخو ةَرْشَع عَبْرأَو ةَرْشَع ثالث كف ءأئال رهشلا ّنِم تمص

 .ٌنسح ثيدح :لاقو ٌيذمرتلا
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 ا 2 نا ق ا ا

 20 ءهليلا لوسر ناک : لاق هلع هللا ىضر «ناحلم نب ةداتق نعو 155“

 وبأ هاور .ةرشع سمخو «ةرشع عبرأو رش ثالث : ضيبلا ماي مايصب انرمأي

 . دواد

 الر دلي للا لوي ناک :ّلاق ءامُهْنَع هلا يضر سابع نبا نعو ١4

22 

 . نسح ٍدانسب يئاَسنلا هاور .رفس الو رضح يف ٍضييلا مايا رطفي

 ًامئاَص رظف نم لضف باب ۔ ١
 هدنع لكؤي يذلا مئاصلا لضفو

 هدنع لوكأملل لكالا ءاعدو

 » :لاق فالي ءّيبنلا ِنَع ُهْنَع هللا َيِضَر ءَّيَهْجلا ٍدلاخ نب دير نع - و

 .«ءيش مئاّصلا رجا ْنِم صْقني ال هنأ َرْيَغ ءورجأ لَم هل ناک ءًامئاَض َرطَق
 ر

 . ٌحيحص ٌنسح ُثيدح :لاقو ٌيذمرتلا ُهاور

 ءاهْيَلَع لخد لكي ّيبنلا نأ ءاهنَع هللا َيِضَر ,ةّيِراصنألا َةَراَمْم ْمَأ لَو -5
 2 و 5 #7 7 2 نا ل ما سس E ع 5 ه روم م

 : هلك هللا لوسر لاقف ةَمئاَص ىنإ :ْتَلاَقَف «ىلك» :َلاَقَف ءًاماعط ِهّيلِإ ٌتَمَّدَقَ

 دح» :لاق ابرو هاوُعَرْفَي ىح ُهَدْنِع لكأ اذإ ُةَكِئالَملا ِهْيَلَع يّلَصُت َمئاّصلا نو '

 . ٌنسح ثيدح :لاقو يذمرتلا اور هاوُعَبْشي

~ı ۷ةداّبع نب دعس ىلإ َءاج ۰ « ييبنلا نأ نع هللا ' يضر « سنا ْنَعو  

 ُمُكَدْنِع رطُفأ» 7 « يبنلا لاق مث : لَكَ تْيَزَو زْبخپ اج قع هللا يضر

 . ةكئالملا ُمُكيَلَع ْتَْلَصَو راربألا ْمُكَماَعُط َلَكَأَو «نومئاصلا

 5 حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور
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 فاكتعالا لضف باب 2 ۲

 فكتب هلو للا لوسر ناك :لاق ءاّمْهْنَع هللا َيِضَر َنَمُع نبا نع -4
 . هيلع ٌقفتُم .َناضَمَر ْنِم َرِخاَولا ٌرْشَعلا

a 02 ا ا  Eهوب سم 8 سرا ل يوم <  a 

 نم رجخاوألا رشعلا فكتعي ناك كي ,ئبنلا نأ اهنعهللا َىِضَر ةشئاع ٌنعو _ 4
 ر ar 0 و 22 8 ع Nar ر ا

 . هيلع فتم .ِِدْعَب ْنِم هجاوْزأ فكَتغا مك « ىلاعت هللا ُهاَقْوَت ىَتَح ءَّناَضَمَر
 0 و ني 9 هيلا هقول وعل ع ااا e ل مفك

 لك يف ُفكَتْعَي 6 يلا ناك :لاق هع هللا َيِضَر «ةريرُه يبأ ْنَعو ١-

 هاور .ًامؤي َنيِرْشِع فكَتْما هيف ضف يلا ُماَعلا َناَك امله « ماّيأ ةرشع َناَضَمَر

 . يراخبلا
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 جحلا باتك

 هلضفو جحلا بوجو باب 08

 ْنَمَو اليس ِْيَِإ عاطَنْسا نم تلا جج ساثلا ىلع للو : ىلاعَت هلا لاَ
 .417 :نارمع لآ 4َنيِمَلاَعْلا نع ينَغ هللا نإ َرْثَك

 :لاَق ¢ طع للا لوس نا ءاَمُهنع هللا يضر (َرَمُْع نبا ِنَعَو 1١ 1ا/١

 0 للا 8 امي ناو هللا لإ هلإ ال نأ اه سمح ىلع مالسإلا

 . هيلع قت «َناِضُمَر ٍموصَو تيِبلا جَو تازلا ِءاتیإو ٍةالّصلا

 : لاق 2 هللا لوشر ا طح : لاق «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ۲ ١

 تبول ممن كمر :4 للا دوسر لاف .انال الاف ىح تكس ؟ّللا
 ةرثكي مك ناک نم َكَلَم امنا ۽ ؛مكدكَرت ام ينورذ» :لاق 0 تخطت هتسا انملو

 اذإو متْعطتْسا ام ُهْنِم اوت يشن مترا اذإف هئا ىلَع مهفالتخاو «مهلاؤس

 . ٌملسم هاور «هوُعَدف ٍءيَش نع مکتيهن

 للاب نامي :لاق ؟لضفأ لَمْحلا يأ ي ىلا لس :لاق ُهْنَعَو ١107
 جخ» :لاَق ؟اًداَم ّمُث : لق هللا ليس يف ٌداهجلا»: لاق ؟اًذاَم مث : لیق«هلوسَرو

 .ةيِصْعَم هيف ُهُبِحاَص بكري ال يذلا ٌوُه هُروُربملا»

10 



 ْدْفْرَي مل ج ْنَم» :لوقي لي للا لور تس : لاق ُهْنَعَو -- ۴

 . هيلع ٌقفتم ههم ُهتدَلو موي َمَجَر سف ملو
 ءاَمُهتيَب امل ةَراَمك ٍةَرَمُعلا ىلإ ةَرْمُعلا» :لاق ل للا ٌلوسر نا هْنَعو 2.

 . هيلع قفتم هَةنجلا لإ ُاَرَج ُهَل سيل ٌروُربملا حلاو

 داهجلا ىر ءهللا لوسراي :تلق :ٌتلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ّنَعو 2

 هاو ر زور جح ِداهجلا ٌلَضْفَأ نكل» :لاقف ؟ٌدهاجت الفأ < لمعلا لضفأ

 . یراخبلا

 e ع وويل رولا E فم نوح عب 0 7 هم ا و فخ وشو

 هيف هللا قعي نأ نم رثكأ موي نم ام» :لاق ءدام هللا لوسر نأ اهنعو -_ ۷

 . ملسم هاور (ةفَرَع موي نم ٍرانلا نم ًادبَع

 يف ةرمع» :لاق لي .ّيبنلا نأ ءامُهنع ُهَللا َيِضَر « سابع .نبأ ٍنعو - 4

 . هيلع ي 00 اح لغت ناضمر

 يف ِهِداَبِع ىلع هللا ةَضيرَف نإ للا َلوّسَر اي :ُتّلاق ٌةََرما نأ ُهْنَعَو - 4

 :ٌلاق ؟ةنَع ٌجححأفأ قَلِجاَّرلا ىلع بِي ال ءأريبك ًاخيش يبأ ٌتكرذأ جحا

 . هيلع فتم . «مّعْن»

 نإ :لاَقف « ال يلا لأ هنأ قع هللا يضر ءرماع نب ب ٍطيِقَل نعو 24

KEْنَع محو : :لاق ؟ ّنَعَظلا الو ةّرمعلا الو معلا طال نك  

 . «رمتغاو كيبأ

 . ٌحيحص ٌنسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 يراخبلا هاور . َنيِنِس عبَس نبا اأو , عادلا ةجح يف فل

 ابكر يِ + هك ءيبنلا نأ ءاَمُهنَع هللا ّ يضر « سابع نبا نعو - ۲

 لشو :لاق ؟َتنأ ْنَم : اوُلاَق :نوملسملا :اوُلاَق «؟موقلا نم :لاقف «ءاخورلاب
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 هاور رجَأ كلو معنا :لاق ؟جَخ اذكهلأ :ٌتَلاَقَف اص ةأر تَعْفَرف «هللا

 ا

  - (TAYلحر ىلع جَح دع ىللا لوشو نأ «هنع هللا يضر « سنأ نعو ¢

 :يراشنلا ةاؤر.. ةتلفاز تناكؤ

 وذو ءةنجمو ظاكُم تناك :َلاَق ءاَمْهْنَع هللا َىِضَر ٠ سابع نبا نَعَو -4

 سيل :تلزتف . مِساوَملا يف اوٌرجتي نأ اومثأتف ةَيِلِهاَجلا يف ًاقاوسَأ ِزاَجَملا

 هاور .جحلا مِساَوُم يف ۱۹۸ :ةرقبلا مكبر نِم الضف اوغتبت نأ عجب محل

 . يراخعبلا
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 داهجلا باتك

 داهجلا لضف باب - ٤

 نَا اوُملغاو ةفاك ْمكَنولتاقب امك هاك نيكرشُملا اولتاقو» : ىلع هلل لاق

 مَ رُک وهو لاتفلا ْمُكيلَع بك : ىلاعَت لاقو ۳١ :ةبوتلا (نيقتملا ََم هللا

 يع ساو ميسو اح
 القبو ًافافج اوفا : ىلاغت لاقو 5 : ةرقبلا 0 أو ملعي

 للا نإ : : ىلاغت لاقو 4١ : ةبوتلا هللا ,ليپس يف مكيف اونا ١ اوُدِهاَجو

 هللا ليس يف دوليا ةَجلا ْمُهَل ناب ْمُهَلاومأو مهن َنِؤملا نم ىرتشا

 ىفوأ نمو . ٍناَرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف اق هلع ادعو نول َنوُلَمقُيَف

 «ميظملا ُرْوَفلا وه كلذو هب مغيب يذلا مكب اوُرِشبتْساف ٠ ىللا ْنِم ٍهِدِهْعِ

 يلوأ رع نينمؤملا نم َنوُدِعاقلا يولي ال : ىلاْعت هللا لاقو ١ : ةبوتلا

 للا لضف < . ْمهِسفنَأَو مِهلاومأب هللا ليس يف َنوُدِجاَجْملاَو نرتعلا

 ىنشحلا هللا َدَعَو الكو َّةَجَرَد َنيِدعاقلا ىلع مهيفنأو ْمهلاَوْمَأِب َنيِدِهاَجُملا

 ٌةَمْحَرَو َةَرِفْغَمَو هني ِتاَجَرَد .ًاميظع ًارخأ َنيِدِعاَقلا ىلع َنيِدِهاَحُملا هللا لضفو

 .ةك قعود :ءاسنلا «ًاميجَر ًاروُمَغ هللا اكو

 ٍباَذَع نم كيج ٍةَراَجت ىلع مكا له اوُمآَنيذّلا اهيا اي ي

 مكلذ مكيفنأو مكلاوشأب هللا ٍليبَس يف َنوُدِهاَجَتَو ِهِلوُسَرَو هللاب َنوُئِمْؤُ ملأ

 ْنِم يرجت تانج ْمكْلخْذُيَو ْمُكَبوْنُذ مكل ْرِفْغَي َنوُملَعَت مك نإ مُكَل ٌرِبَخ
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 ىّرخأو . ميِظَعلا ٌروفلا كلذ ءِنْدَع تاج يف ةي َنِكاَسَمَو ,راهنألا اهتحت

 تايآلاو ٠١--١٣ :فصلا # َنيِنِمْؤَمْلا رشبو «ببرق حتفو للا نِي ٌرضن اهنوبحت

 . ةَروُهْشَم ةريثك بابلا يف

 : كلذ نمف رضحت نأ نم ٌرثكأف ٍداهجلا لضف يف ُثيداحألا امأو

 يَ : هلك ٠ هللا لوسر ليس :لاق هلع هللا يضر «ةريرته يبأ ْنَع -١ه

 يف داهجلا» :ل لاق ؟اَذاَم مث ا a هللاب ٌناميإ» :لاق ؟ٌلَضفَأ لامعألا

 . هيلع ٌقفتم هَروُربَم جح» :لاق ؟اذام مث :ّليِق هللا ِلیپس

 0 هللا لوُسَراي :ُتْلُق لاق نع هللا يضر وحسم نبا نعو -

 : لاق ؟يأ م :تْلق ءاي ىلع ةالّصلا» : َلاَق ؟ىلاَعَت هللا ىلإ ٌبَحَأ لمعلا

 . هيلع ٌقفتم «هللا ليبس يف داهجلا» :لاَق ؟ّيأ م :ٌتْلُق «َنْيَدلاَولا

 لمعلا يأ هللا ٌلوُسْر اب :ٌتَْلُق :َلاَق ةنع ُهّللا ّىِضَر رد يبأ ْنَعَو - 1

 . هيلع ٌقفتُم ِهِلببَس يف ُداَهجلاَو هللاب ُناَميإلا» : َلاَق ؟ٌلَِضفَأ

 ىف َةَوُذَعَل» :لاَق , دا ىّللا وس نأ نع هللا َيِضَر  سّنأ ْنَعَو 4

 . هيلع ي فتم «اهيف امو اًيندلا نم ريخ ا هللا ٍلیپس

TTهللا لوس لر ىنأ : لناس لاب یضر  

TT 

 :لاق 27 للا اا للا يضر ءس نب ِل هس نَعو - ۹

 نم ا عضوَمو ءاهيَلَع امو اًينذلا نق يش هللا ليبس يف مو طابو

 هلا ليس يف ٌدِبَعلا اهُجوُرَي ٌةَحْوّرلاو ءاّهيلَع اَمو ايدا َنِم ريخ ٍةنجلا

 ٠ هيلع ٌقفتم اَهْيَلَع امو اًينّدلا م ريح ةَوُدَعلا وأ « ىلاَعَت

0° 



 :ُلوُقَي كلي هللا لوسَر ُتْعِمَس :لاق هلع هللا َيِضَر ؛َناَمْلَس ْنَعَو -۱
 يذلا ُهلَمَع ِهْيَلَع ىَرَج هيف تام ّنِإَو هاو ِرْهَش وف مب طابر»

 . ملسُم اور «ناتفلا نم أو نر يرجو ء لمعي ناک

eeلک : لاف ل للا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر  

 موي ىلإ لمع هل يبني لإ هللا ليبَس يف طباَرُملا الإ ِهِلَمَع ىلع مَ ب تیم
 نس تيد :َلاَقَو یذمرتلاو «دواد وبأ هاور ربما ةنتف نم نمي ‹ ةمايقلا

 حم
 : لوفي فك هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :َلاَق هلع هللا َيِضر «ناَمْنُع ْنَعَو -۴
 اورا ل زامل لم هاريس ایف موي فلآ نِ ريخ هلا ليس يف مري طابر»

 . ٌحيحَص ُنَسَح ٌثيدح : : لاقو ىذمرتلا

 ٠ : 946 للا لوسر َلاَق :َلاَق هلع هللا َيِضَر ةريرُه يبا نَعَو 4

 O يب نانيإر وابا نا اي الإ رخل ا ل ف عرش قل للا
 هني جَرَ يذلا هلزنم اا جلا لجأ نأ يلع ٌنماض وهف «يلسْرب

 ٍليبَس يف ملكي ملك نِ ام هديب ِدْمَحُم سفت يذلاو ا ِرْجَأ ْنِم لان امب

 .كش حير ُهْحيِرَو « مَ نْوَل نو ملك موب جتك ةمايقلا مب ءاج الإ هلا

 برس فالج ُتْدَعَق اَم َنيمِلْسُملا ىلع يشأ نأ الو ديب دمحم سفن يذّاو

 شيو هَةَعَس دودج الو ْمهَلوخأف ةََس دچا ال ْنكللو ءًادبأ هللا ليس يف وزعت

TTليس يف وزغأ ينأ ذيول . هدي ٍدَّمَحُم سفن يدّلاو .  

 يراخبلا یورو ملسم ةأور «لتقأف قزغأ مث لتقف ءوزغأ مث * رفا < هللا

 هع . ُهَضْعَب
 حرجلا :«ملكلا»

 هللا ,ليپس يف ملكي ,مولكم ْنِم امه : هلم للا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 6

 قفتم هِكْسِم حير ٌحيرلاَو مد نول نْوللا : ىَمْدَي ُهُمْلَكَو ِةَمايقلا موي ةاج الإ
 . هيلع

 ا
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 ٍليبَس يف لتاق ْنَم» :لاق ب يللا ِنَع نع هللا َيِضَرٍذاَعُم ْنَعَن - ١45

 نجلا هل E قار لر نيالا
 ل

 .هكسيلاك ايي

 . حيحص ثثيدح :لاقو يذمرتلاو .ٌدواد وبأ هاور

 ,لوسر ٍباَحْضَأ ْنِم ُلْجَر رم :َلاَق هلع ُهللا َيِضَر «ةريره يبأ ْنَعَو - 107

 ّسانلا ُتلّرَيِعا ول :لاقف .ةتبجعأف ةَبْذَع ٍءاَم نِ هني هيف بْب لك هللا

 كلذ ٌركذف كو للا لوسَر َنِذتْسأ ىتَح لَمْ نل نلو < «بعشلا اذه يف َتنَقأَف

 ْنِم لَضفَ هللا ,ليبس يف مكي ماقُم إف «لعفت الر :لاقف اج هللا لوسرل

 اوُرغا ؟ةنجلا ْمكَلِجذُيو کل هللا َرِفْعَي نأ َنوُيحَت الأ افا هتب- يف هتالص

 ئئذمرتلا اور نجلا هل ّثْبَجَو َِقاَن قاوف هللا ليبَس يف َلتاَق ْنَم ىّللا ٍليبس يف

 :نسح كيد لام

 .نييبلحلا نيب ام : «فاوفلاو»

 :َلاَق ؟ِهَّللا ليِبَس يف داهجلا ُلِدْعَي ام هللا َلوُسَر اي :َليِق :َلاَق ُهْنَعِو 2-4

 مث «!هنوُعيِطَتْسَت ال» :لوقي كلذ لك ًاثالّث وأ نير هيلع اوُداَعأَف «ةَنوُعيِطَمْسَت الد
 ال هللا ٍتايآب ِتِناَملا مئاقلا مئاّصلا لثَمك هللا ليبَس يف ٍدِهاَجُملا لْثَم» :ّلاق

 . هيلع ٌقفتم «هللا ليبَس يف ُدِهاَجملا مجري ىتح الص الو ماي نم رت
 . ملسم ظفل اذهو

 ُلِدْعَي لَمَع ىلع يلد هللا َلوُسَر اي :لاَق الجر نأ .ٌيراخبلا ةياور يفو
 لا رخ اذإ ٌعيِطتْسَت له» :لاق م مث «هدجأ ال» :َلاَق ؟داهجلا

 !؟َكِلذ ٌعيطتسي ْنَمو :ُلاََف ؟ٌرطْفَت الو َموُصَتو تفت الَو موقف كجم

 لبر مهل سالا شاُعَم ريخ ُنِم» :لاق الج ىللا لوس نأ ُهْنَعَو 48
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 ا ىلع ريطُي هللا ,ليبس يف هير اتعب ُكِسمُم

 ةقعش سار يف ٍةعينَع ع يف لُجَر وأ ُهَناَعَم َتوُملاو لتقلا يختبي هيلع ٌراط ٌةَعْرف

 قاكرلا يتؤيو السلا ميِقي ةيدوألا هله نم داو نطب وأ ٍفَعُشلا هذه نم

oملسم هاور «ريخ يف الإ سالا ّنم َسْيَل نيقّيلا ُهَِتأَي ىتَح هَر ُدَبَعيَو وقل  . 

 هللا اَهَّدَعَأ ةَجرد هام ِةْنَجلا يف ْنإ» :لاق لك للا لوسر َّنأ هُهْنَعَو - ۰

 هاور « ضزألاو ٍءاَمّسلا ني ب امك نيتجردلا نيب ام هللا ليبس يف َنيِدِماَجُملل

 ^m 1065 00 اخبلا

 :لاق لع هللا َلوُسَر نأ نع هللا يضر ءّيردخلا ٍديعَس يبأ نو 5 °

 ل الشر ٍدمَحَمِبَو ءأنيب يد ,مالصإلابو 07 هللاب يضر ن نما

Mo E ا Da 

 يف داهجلا وللا ٍليبَس يف داهجلا» :لاق ؟هّللا لوسر اي ّ يه امو :لاق « ضزألاو

  1ا

 : هلي للا َلوُسَر لاق :لوقي ملا ةرضخب وهو ُهْنَع

 لوسر تكيس تأ اا :لاقف ةي تر لج ماقف «فويسلا لالظ

 ُمُكْيَلَع ارفأ» :َلاَقَف يباح ىلإ م ع معن :لاق ؟اذه لوقي شط ءىللا

 ىتحوب ٌبَرَضُف ْوُدَعلا ىلإ ِهِفْيَسِب ىْشُم مث هالا ِهِفْيَس َنْمَج ٌرَسك مت «َمالّسلا
 5 سام

 . ملسم هاور «لټق

 لوسر لاف“ :لاق هع هللا يضر هِْبَج نب نمحّرلا دبع يسع بأ ۴

 . يراخُبلا هور هُرَّلا هّسَمَعف هللا ليبَس يف ِدْبَع امَدَق ترب ام : هل ٠ هللا

 تح لا تا ناو

 جل ال» . هلك للا ٌلوُسَر لاق ۰ لاق نع هللا يضر «ةَريرُه يبأ ْنَعَو - 4

 ىلَع عمتي الو ء عرضلا يف يف : نبْللا َدوُعَي ىتح هللا ٍةَيْشَح ْنِم ىَكَب ٌلُجَرَراَنلا

or 



 8 4 au مقل 1 5 5

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «منَهَج ناخّدو هللا ليبس يف رابغ ډب

0 
3 

 21 هللا لوسر تعمس :ّلاَق امنع هللا يضر «سابع نبا ِنعو - 10

ف سوخت تاب نيَو ولا بْ نه تب نبع : :راثلا امهَسَْمت ال ِناَتْيَع» : لو
 ي

 حايل لاقو يذمرتلا هاوّر ههَّللا ليبس

 00 E3 هللا لور نأ هلع هللا يضر «ٍيالاخ نب دير نعو 6١- لوا

َقَف ريب ِهِلْمَأ يف ًايِزاَغ َفلَخ ْنَمَو ءازغ هللا ,ليبَس يف ًايِزاَغ ڙهج
 ٌقفتم «ازغ ْد

 م . هيلع

 ٌلَضْفَأ» : 5 هللا RE : لاق هلع هللا يضر َةَماَمأ يبأ ن نعو ~۰ ¥۷

 ةقورط وأ للا ِلیپس يف مداح ة ينمو هللا ٍلیبس يف طاطسف 0 ِتاقّدٌصلا

 . حيحص ٌنَسَح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور هِدّللا ٍليبس يف ٍلخف

 ينإ هلا لوسر اب :َلاَق مَلْسَأ نب م تف نأ ءهْنَع هللا يضر ءرسْنأ نو -۸

 «ضرتف رهجت ناك دق هتاف ءانالف ِتْناد : لاق هب ُرُهَجَنَأ ام يم سيلو وزغلا ديرأ

 تزَهَجَت يذلا ينطغأ :لوقيو َمالَسلا كئرقي لك هللا لوسَر نإ :لاقف هانأف

 ال هللاوق ئيش هلع يسپحت الو هب تي تنك يذلا هيطُعأ «ٌةَنالفاي لاق .هب

 ّتَعَب ا للا َلوُسَر ْنَأ ُهْنَع هللا َيِضَر «ٌيِرْدْحلا ٍديعَس يبا نَعَو - "0

 «امهنيب رجألاو ءامُمُدَحَأ َنْيَلُجَر لك ْنِم ْتِعْبْنيِلِو :لاقف « َناَيحل ينب ىلإ

 ملسم اور

 فل ْمُكُيأ» :دعاقلل لاق ْمُث هُلُجَر ِنْيَُجَر لَك نم ٌجُرْحيِلِ» :ُهل ةياور يفو
 .« جراخلا رجأ فص لم هَل ناك ريب هلام ِهِلْعَأ يف َجِراَخلا

 علقم لجر ي ءّيبنلا ىتأ :لاق ءُهْنَع هللا َيِضَر ءءارّبلا نحو ٠

 نا



 مث َمَّلْسَأَف لاق مث < مس :َلا ؟ملسأ زأ ليام للا َلوُسَر اي :لاَقف ءٍديدَحلاب

 . «أريثك رجأو اليِلَق لمع» : لكي هللا ٌلوسر َلاَقَف . َلِيََف َلَئاَ

 . يراخبلا ظفل اذهو «هيلع ٌقفتم

 لخذي ُدَحَأ ام :لاق E يلا نأ ءُهنَع هللا َيِضَر « سْنأ ْنَعَو 4 ١

 ىّ ديلا لإ ءْيَش نم صضزأا ىلع ام هلو بألا ىلإ عجزت نأ بحب جلا

 . هيلع ٌقفتم «ٍةَداَهْسلا ,لضف ْنِم ىَرَي اَمِل» : ةياور يفو

 . ملسم هاور «ّنْيّدلا الإ بند لك ٍديهشلل ب و :لاَق , دا مّللا

 . َنْيذلا الإ ٍءْيَش لك ٌرفكُي هللا ليس يف لنقل :هل ةياور يفو

 ركل مهب ماف ىه للا َلوُسَر نأ هلع هللا َيِضَر دا يبأ ْنَعَو - 8١م١
 :لاقف لج ا وللا ناميلاو هللا | لس يف ذاهجلا نأ

 E E َتْنَو هللا ليس يف تي نإ ع : دلع للا

 لا ليش يف تي نإ تأ : لاق :؟ّتْلق فيك : : 8 وللا لوس لا مث بذ

 لبقُم «ٌبِسَتْحُم ٌرِباَص َتْنَأو مْعْن» : وللا ُلوُسَر َلاَقَف ؟َياَياَطَخ ينَع رفح

 . ملسم اور «كلذ يل لاق ُمالسلا هيلع َليِرْبج َّنِإَف ّنْيَّدلا لإ «ربذم ريغ

 نإ للا َلوُسَر اي انآ نیا :ٌلُجَر لاق :َلاق ُهْنَع ُهّللا يضر باج نو 4

 هاور ءَلَتُق ىتح لاق م وي يف نك تار ىقلأف نجلا يف : لاق ؟ٌتلتق

 ا
 للا لرش قلطنا :َلاَق ةع هللا َيِضَر سنا ن ّنَعو ٠6

 » : هلك هللا ُلوُسِر َلاقف نوف لا اجو «ردب ىلإ نيكرشملا اوفس ع
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 هللا ُلوُسَر َلاَقَ .نوُكِرشُملا انف نو انأ نوكأ یت 3 ءيش ىلإ مني دخ نم

 .ماَمُحلا نب ريم لوقي :لاق «ضزألاَو تاولمّسلا اَهْضْرَع ٍةْنَج ىلإ اوموق»: ا
 :لاق ؟ضرالاو تاومسلا اهضْرَع ٌةَمَج هللا لوسر اي :ُهّنَع هلا يضر ي يراصنألا

 خب كلو ىلع َكلِحَي ام» : ةا هللا لور لاقف ! خب رب :لاق «معن»

 نم كنإف» :لاق ءاهلْمَأ ْنِم نوكأ نأ َءاَجَر الإ هللا َلوُسَر اي ِهّللاَو ال :لاق «؟ خب

 ىتح ثييَح انآ نیل لاف مث نهم لأي َلَعَجف هنر نم تارت َجَرَْأَف ءاهلمأ
 ىتج ْمُهلَئاَف مث ,رشتلا نم ُهَعَم ناك اَمب ىَمّرَف !ٌةيوط ايل اَهْنِإ هذه يتاَرَمَث لآ

 . ملسم ةاور . لټ

 .باسْنلا ُةَبْعُج وه : ءارلاو فاقلا حتفب «نّرَقلا»

 َنآرقلا اَنومْلَعُي الاجر اَنَعَم ثَعْبا نأ ةا يلا ىلإ سان َءاَج :لاق هنعو 2 5
 يلاخ مهيف ارقا : مهل لامي راصنألا نب الخ نیس مولا َتَعَبَف ٌةَنّسلاَو

 َنوُئيِجُي راهنلاب اوناكو « َنوُمْلَعتي ,ليللاب َنوُسَراَدَتَيَو .َنآرقلا نوور ؛ مارح
 لم ماعلا وب َنوُرتشَيو ,هْنوُعيبيف َنوُبطتَْيَو ا یر ءءاملاب

 اوخن ْنَأ لق ْمُهوُلْنمَف مهل اوضّرمَف هك بنل ملعب مُهنَعْبَ ءارقفللو فصلا

 ءانَع تيِضَرَو كن انيِضَرُف َكايِقَل دق انآ اني نع غلب مهلا : اوُاَقَف ءَناكملا

 : مارح لاقف هدفنا ىتح حرب هنعطف ىوفلخ نِ ٍسنأ لاح ًامارَح لجر يأ

 :اوُلاَق مهنإو اوف دق مكناوخإ نإ» : 846 هللا لوسر َلاقف < ةبعكلا ٌّبَرو تزف

 . اَنَع ٌتيِضَرَو ٌكْنَع اًنيِضَرَف َكاَنِقَل دق نأ انب نع غلب مُهَّللا

 . ملسم ظفل اذهو « هيلع ٌقفتم

 دب لاق نع ُهْنَع هللا َيِضَر رضنلا نب سنأ مَع باغ :لاق ُةنعو - ١
 ينهش هللا نأ َنيِكِرْشُملا تلتاق , لات وأ نع تبغ هللا لوسراي :لاقف

 َنوُمِلسُملا َفَمُكنا ٍدَحَأ موي ناك امل . نص ام هللا َنيرَيَل َنيكرشُملا لاق

 ا هَباَحْصَأ ينعي - ءالوَه عنَص اُهي كيلا دنع ينإ ملل :لاقف

 نب دعس اي :لاقف ِذاَعُم نب دعس ُهلَبْقَتساَف ّمّدَقَت مث  َنيِكرشُملا ينعي  ِءالْؤَه ْمْنَص
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 تيطتنا امك :ٌدعس لاق اخ ِنوُد نِ اهَحيِ دا ين ءِرْضْلا بر نجلا ٍذاَعم

 E هيوم نينار ًاعضب هب انذجوف : سنا لاق نص ام هللا لوسا

 َُحأ هَفَرَعاَمَ ٌنوكرشُملا هب لمر لي دق هاتوو هس يمر وأ حمري ةنعط

 يفو هيف ت ترن ةيآلا هه نأ - E ر اک ند لاق. ِهِناَنَبب هيأ لإ

 ىَضَق ْنَم ْمُهنِمَف ِهْيَلَع هللا اوُدَماَع اف اوُفَدَص ٌلاَجِر َنيِئمْؤُملا نمط :ِهِهابْنَأ

 .ةَدهاَجملا باب يف قبس دقو هيلع فتم ۲۳ بازحألا اهرخآ ىلإ 4 هبحت

 للا تيَآر» : هلك هللا لور لاق :لاق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرُمَس ْنَعو -4

 طرأ مل ,لضفأَو نسخا يه اراد ينال ةا يب اًدِهَصف « ينايتأ ِنْيْلُجَر

 نم ضعب وهو يراخبلا هاور هِءاَدَهْشلا راّدف راّدلا هذه اّمأ :الاق ءاهنم ٌنَسْحَأ

 . ىلاَعَت هللا ءاش نإ بِذكل ميرحت باب يف يتأيس ملعلا عاونأ هيف ليوط ثيدح

 نب ةئراَح ما يهو ِءاربلا تب عّيرلا مَ نأ ُهَنَع هللا ن يضر رنا نعو 4

 ليف ناو - ةثراح ْنَع يلد الأ هلا لوس ا : تلق هك ّيبنلا ِتنأ ءار

 يف ِهْيَلَع َتْدَهَتجا كلذ َرْيَغ ناك نإ تربص ٍةَْجلا يف ناك ْنِإَف - ذب موي

 سودرفلا ٌباَصَأ ِكَنبا َّنِإَو ٍقنَجلا يف ٌناَمِج اّهنإ ةثراح مَا ايد :لاقف يالا

 . «ىلعألا

 يتلا اقف يمر نا ا تی ا ا هب لم دق

 ا : هك

 هاور رو ْنِإَو ٍءاَدَهْشلا َلِزاَنَم 1 ب ٌةَداَهْشلا ىلاعت هللا

 .ملسم
I > هل دلت را و ا ل سا ل foc 

  20ةداهشلا بلط نم» : ب هللا لوُسَر لاق :لاق ُهْنَع هللا يضر سنأ ْنَعو

 نانو



 . ملسم هاور «ُْبِصَت مل ولو اَهيِطعَأ اقِداَص
 ُدِجَي امد :هيي هللا ٌلوُسر لاق :ّلاق ُهنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعو - ١008

 («”يذمرتلا هاور ٍوَصرَفلا لَم نم ْمُكُدَحَأ دب امك أل .لثقلا سَم نم دهسا

 .ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو

 سالا يف ماق م شقا بات یس دا ران افي نفل ىلا ا ٍضعَب

 مهوُمتيِقل اذإف َةَيِفاَعلا َهّللا اوسو ٌرُدَعلا َءاَقِل اون ال ءسانلا اًهْيَأ» :لاقف

 باتكلا لزنم مْهَللا» : لاق مث «فويسلا لالظ م نجلا ن اوملعاو ءاوربصاف

 . هيلع ٌقفتم «مهيَلَع انرصناو مُهمزُها ٍباَرخآلا َمِزاَهَر باَحّسلا َيِرْجُمَو

 ال ناتو للي هللا ُلوُسَر لاق : : لاق ُهْنَع ُهَّللا ير لعس نب ,لهس نعو - 4

 مُهِضْعَب محلي نيج ٍسأبلا َلْدِعَو ِءاَدْنَلا َدْنِع ُءاَعَّدلا : نادر اَمْلَك وأ ندرت

 : اا

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور

 ْمُهَللا :لاق اَرَغ اذإ قي هللا لوس ناك :ّلاق ُْنَع هللا َيِضَر ,سنأ ْنَعَو - 5
 «دواد وبأ ةاور «ٌلَاقَأ كِبَو :لوصا كبَر «لوحآ كب ١ يريصنو يِدْضَع تنا

 . ْنسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو

~n ۷ًاموق فاح اذإ ناك ا يلا نأ نع هللا يضر و م يبأ ن نعو  

 دواد وبأ هاور (مهرورش ْنِم كب ذ ُدوُحْنَو «مهررځن يف كّلَعِجَن انإ مهلا :لاق

 . حيحص ٍدانسإب

 ليخلا» :لاق قل للا َلوُسَر َّنَأ ءاَمُهْنَع هللا َيِضَر «َرَمُع نبا نمو - 4

 . هيلع ٌقفتم «ِةَماَيِقلا موي ىلإ ٌريخلا اًهيِصاَوَن يف ٌدوقْعُم
 ود ا # و. 59 ت 8 وتر وک ل م ا رسولا يده 2

ıı ۹دوقعم ليخلا» لاق ا «يبنلا نأ هلع هللا يصر ‹يقرابلا ةورع نعو  

۳0۸ 



 . هيلع ٌقفتم «ٌمَنغَملاَو رجلا : ةمايِقلا موي ىلإ ٌريخلا اَهْيِصاَوَن يف

 نم» : ةف للا لوسر لاق :لاق هلع هللا َيِضَر «ةريره يبأ نَعَو - ٠"

 هيرو « عش نلف ييو ًاقيدضتَو للاب ًاناميإ هللا ليِبَس يف ًاسَرَق ٌسْبتحا
 . يراخبلا هاور هِةَماَيقلا موي ِهِناَريِم يف هلوبو «هثورو

 7 دي ىلإ لج َءاح :لاق 4 هللا يضر «دوعسم يبأ نعو -_- ۹

 اهب كل» :هلكي ىلا ُلوُسِر لاقف للا ٍليبَس يف هَذه :َلاقف ةَموطحَم قاب

 :ملسم لورو ةموطختم اهلك ةقانت ٍةئامَعِبَس ِةَماَيِقلا موي

 وبأ :لاقيو بسا و بأ :َلاَقُيو ءداعُس وبأ :لاقُيو  ٍداَمَح يبأ نعو - 1

اقيو ءدوسألا وبأ :لاقيو ءورمغ وبأ :لاقيو ءٍرِماع
 ٍرماع نب ةع - سبع وبأ :ٌل

 :لوقي رولا ىلع هَ هو هَل لور َتْعِمَس : لاق غ للا يضر ا

 نإ الأ , يمرلا ةَوَقلا نإ لارا وَلا ْنِإ الأ ق نم متعطتسا ام مهل اوُدِعَأَوو

 . ملسم هاور «يمرلا ةوقلا

 .َنوضرأ مُكيَلَع ٌحَئْفتَسِ» :لوقي فالي وللا َلوُسَر ُتْعِمس :َلاَق ُهْنَعَو ١م
 . ملسم هاور «ِهمُهْسَأب وهلي نأ ْمُكُدَحَأ رجعي الف هللا مكيفكي : دو

 سيلف كرت مٹ «يِمرلا ّمَّلُع نمو : لب للا لۆس لاق :لاق ُهْنأ ُهْنَعو _ ۴

 . ملسم هاور «ىَصَع دقق وأ < ام

 هللا نإ» :لوقي ف للا ٌلوُسَر ُتْعِمَس :لاق ُهْنَع هللا يضر «ُهنعو ٥-

 ءريخلا ِهِيْمْنَص يف بيحب ُهَعِناَص :ةنجلا رف ة ةنالث دجاولا مهّنلاب لجدُي

 كرت 0 نمو . .اوبكرت ْنَأ نم ىلإ ٌبَحَأ اومرت ناو ءاوبكراو اومراو . لنمو هب يماَرلاَو

 . امّرفك» :لاق وأ هاهكرت ةَمْعِن اهنإف «هنع ٌةَبْعَر ُهَمّلُع ام َدْعَب يمرلا

1 2 

 : دواد وبأ هاور

 رفت ىلع اب يبنلا رم : لاق هع هللا َيِضَر « عوكألا نب َةَمَلَس عو - ۱۳۴

۳۵4 



 . يراخبلا اور «ًایِماَر ناک مکاپ اب نإ َليعامْسِإ يب اومراد :َلاَقَف « َنوُلِصَتني

 27 هللا َلوَسَر َتْعِمَس : : لاق ُهْنَع هللا يضر «ةسبَع نب وِرْمَع ْنَعَو 5 ۷

 «دواد وبأ هاور .«ةررحم لذع ُهَل وُهَف هللا ِليبس يف رمهسي یر نم : :ٌلوُقُي

 . حيحص ٌنسح ٌثيدح : لاقو يذمرتلاو

 لور لاق :َلاق ءُهْنَع ُهَللا َّيِضَر «ٍكِتاف نب مْيَرحم ىبحي يبأ ل ٌنَعو - ۸

 هاور «ٍففْعِض ٍةئامْعْبَس هَل بيك هللا ليس يف ةَقَقت قا ن نم» : هيلع هللا

 7 رام 08 : لاقو يذمرتلا

nنبا : : ٠ هللا 07 :لاق ا هللا | يضر و نو  

 اع یارک

 امي ماَص ْنَم»- : لاق ب ءّيبنلا نع نع هللا َيِضَر َهَماَمُأ يبأ لَو - ٠
 اور «رضألاَو ءامسلا نب امك اةن را نو ةن هللا لج هللا ٍليبس يف

 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح : لاقو يذمرتلا

 : 2ع للا لور لاق : لاق نع هللا يضر ةريره يبأ ن نعو -_- ۱

 N E EON ُرْغي ملو تام

 ا يف لَ ؛ يبل عم انك : لاق نع هللا ٍيِضَر «رباج ْنَعو - ۲4

 مسح 6 مُكَعَم اوناك لإ ايداو ْمتْعَطَف الو س م ام الاَجَرِ ةنيِدملاب نإ

 .«ضرملا

 هاور «رجألا يف مکوکرش الإ :ةياور يفو .رّذعلا مهسبح» :ةياور يفو

 .هل ظفللاو رباج ةياور نم ملسم ةاوزو نا ةياور نم يراخبلا

 :لاقف لي ءَّيبنلا ىَنأ ًاباَرُعَأ نأ نع هللا َيِضَر ءىسوم يبأ ّنعو -- ۲

۳۰ 



 ؟هناكَم ىَرْيل ُلِتاَقُي لجرلاو ءَركْذُيِل لجرلاو « منْغمْلِل لاقي لجرلا هللا وسر اي

 : 8 للا لوسر َلاَقَف ؟َللا_ليبَس يف ْنَمَف ءًابضْع ُلِتاَقُيَو :ةباور يفو
 . هيلع ٌقفتم «هللا ليس يف وهف العلا يِ هللا ةَمِلَك َنوكَتِل لئاَق ْنَم»

 لاق :لاق ءا هللا َيِضَر ء صاعلا نب وِرمَع نب هللا دبع نَعو - 4

 ْدَق اوناك لإ « مَلْشتَو مغتف ورع ةيرس وأ ٍةيِزاَغ ْنِم امد : ا هللا لوُصر

 لم ارا

 اروا منال باص نفخ ترش وأ ةيزاغ نف ام مه روجأ ي اول

 .٠ ملسم ةاور

 يل نڏئا هللا لوسر اي :ّلاق الجر نأ ُهْنَع هللا . .َيِضَر ا يبأ ل نعو - ٥

 ىللا ٍليبَس يف داهجلا يم ا نإ : اک « يبنلا لاَقَف ٍةَحاَيَّسلا يف

 .ديج دانسإب دوادوبأ ُهاور «ٌلجو رع

 «ّيبنلا نع امنع للا َيِضَر ء صاعلا نب وِرْمَع نب وللا ٍدبع ْنَعَو - 5

Eةوْرْعك ةلفق» :لاق ). 

 .دیج دانسإب دواد وبأ هاور

 هنأ :هانعمو ءهِغاّرف دعب وْزغلا ْنِم عوجررلا :دارملاو وجرلا : ةَلْفَعلا»

 .وزغلا َنِم ِهِغاَرف دعب ِهِعوُجر يف باشي

 م ا ءينلا مِدَق امل ̂ لاق ل يضر ديزي نب بثاسلا نعد ۷

 دواد هاور : علا ةي ىلع نايبصلا م يقل «ساثلا هامل كوب 8

 E مّللا لوسر ىقلتت اَنِبَهَذ :لاق يراخبلا ةأورو ظفللا 0 ريم اح

 ءزغي مل ْنَم» :َلاَق فك ءّيِبنلا نع ع هللا يضر «َةَماَمُأ يبأ ْنَعَو - 4

 ضل



 موي لبق ٍةَعِراقب هللا ُهَباَصَأ يحب ِهِلْمَأ يف ًايِزاَغ فلي وأ ءايزاغ ْرُهَجْي وأ
 . «ةمايقلا

 5 :Ferza دانسإب دواد وبأ هاور

 نيكِرْشُملا اودِماَج» لاق بِكَ «يبنلا نأ E هللا يضر ¢ سنأ ن نعو - ۹

 . حيحص و دانسإب دواد وبأ ه هاور كيتو مكىيفنأو مكلاومأب

 ُهْنَع هللا يضر ٍنَرَقُم نب نامعا وا :لاقيو .ورمغ يآ ن نعو _- ۰
 ىتح لاتقا ٌرخَأ راهثلا لوف و ُلَتاَقُي ْمَل اذإ دلع للا لور تذهش :لاق

 .ٌرضنلا َلِنيو «ُحاّيَرلا بهو ءٌسْمشلا لور

 . حيحص ٌنَسَح ٌتيدح :لاقو .يذمرتلاو « دواد وبأ ةا

aا اس ل و #  E 
 الو 202 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر «ةريره يبأ نعو - ۱۳۵۱

 ا «مهوُمتيقأ اذإف ءةيفاَعلا هللا اولأسآَو ٌوُدَعلا َءاَقِ اونم
 معن و مام همام هن

 برحلا» :لاق < هلل «يبنلا نأ ءامهنع هللا یضر «رباج نعو هنعو - ۲

 ةرخآلا باوث ىف ءادهشلا ّنم ةعامج نايب باب _ ٥

 رافكلا برح يف ليتقلا فالخب مهيلع ىلصيو نولسغيو

 ٌءاَدّهْشلا» : لك ىللا لزز لاق :لاق نع هللا يضر ءةريره ا نع _ ۳

 ليبس يف ديهشلاو , مذهلا ٌتِحاصَو «قيرغلاو ؛نوطِيَملاَو نظا : ةه

 . هيلع ٌقفتم «هّللا

 :اولاق ؟ْمُكيِف ءاَدَّهشلا َنوُدْعَت ام» : لي هللا ٌلوسر لاق :َلاق ةنعو - 64

 ًاذإ يما َءاَدَهش َّنإ» :لاق .ٌديهش َوُهَف وللا ليبس يف ليف ْنَم هللا َلوُسَراي
 ٌديِهَش وهف هللا ليٻس يف َلِتُق ْنَم» :لاق ؟هللا َلوُسَراي مه ْنَمَف :اوُلاق !ُليِلقَ
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 يف تام ْنَمَو ٌديِهَّش وهف ٍنوعاطلا يف تام ْنَمَو ديش رهف نطَبلا يف تام نم
 . مسلم ةاور هٌديهَش ُقيِرْغلاَو «ٌديهَش وهف نطبلا
 لاق : لاف ءان هللا َيِِغَر . صاعلا نب وِرْمَع نب هلا دبع ْنعو - 0

 . هيلع ٌقفتم ٌديِهَش وهف ِهِلاَم َنوُد لق ْنَم» : ه6 للا لوسر

 ٍةَرَفَملا ٍدَحأ « لي نب ورمع نب دير نب ٍدِِعَس روغألا يبأ نو ح1

 لوق قط وللا ٌلوُسر ْتْعِمَس : لاق منع للا يِضَر قنجلاب مهل ٍدوُهْشَملا

 وهف هنيد دود ليف نمو ديش هَ هب نوم ليف نم ديه رهف هلام نود لق نم

 .ٌديِهَش َوُهَف ِهِلْهَأ َنوُد لف ْنَمَو ,ٌديهش
 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلاو ٌدوادوبأ هاور ”7

 هللا لوسر ىلإ ْلُجَر َءاَج :َلاق ءُهْنَع ُهللا َيِضَر «ةريره يبأ نعو - ۷
 يطعن القد :لاق ؟ىلاَم َدخَأ ديري لجر ءاَج نإ ٌتْيَأَرَأ هللا لوسر اي :لاقف لكي
 َتْنَأَف» :لاق ؟ىَنلتَف ْنِإ َتْيََرَأ :لاق «ُهلِتاَث» :لاق ؟ينلَئاَق ْنِإ َتْيَأَرَأ :لاق «كلاَم
 . ملسم ءور ِراَنلا يف َوُه» :لاق : ؟ُهَتلَتَق ْنِإ َتْيَأَرَأ :لاق «ٌديهش

Es 

  2 5قتعلا لضف باب
 سعر ع ر0 ر ۾ 17 رر0 رے رو

 «ةَبَكَر كف ُةَبَقَمْلا ام كارذأ اَمَو #* َهبَقعْلا محق الف» : ىلاعت هللا لاق
 :دلبلا ١١-٠١.

  - ۸هللا لوَسَر يل لاق : لاق «هنع هللا يضر «ةريره ىبأ ْنَعو : Eنم

 رلاّمْعألا يأ هللا َلوُسَراي :ٌتْلُق :َلاَق نع هللا َىِضَر ءٌرَذ ىبأ ْنَعَو - "هو
BE 2 mc f نرخ ع الا كك 07 همام مج 

 باقرلا يأ :تلق :لاق هللا لیس يف داهجلاو ءهللاب ناميإلا» :لاق ؟لضفأ

 هيلع فتم «انمت اًهرثكأو ءاَهِلْهَأ َدْنِع اهسفنأ» : لاق ؟لضفأ .

 او



 كولمملا ىلإ ناّسحإلا لضف باب - ۷

 ًاناَسْخِإ ِنْيَدِلاَولاِبَو ًائْيَش هب اوُكِرْشَت الَو هللا اوُدبْعاَوط : ىلاَعَت هللا لاَ

 ٍبِحاَّصلاَو بنُجلا ٍراَجلاَو ىَبْرَقلا يذ ٍراَجلاَو نيكاسملاو ىَماَنَيلاَو ىبْرَقلا يبو
Of 

 ۳٦ :ءاسنلا 4ْمُكُئاَمْيَ تكلم اَمَو ليبسلا ناو بئَجلاب

 هيلعو ُهْنَع هللا َيِضَر رد اَبأ تيار :لاق ديوس نب رورغُملا ن نعو 2 ٠۰

 دع ىلع الجر باس هنأ رك كلذ ْنَع ُهلأَس اهل همالغ لو لح

 : هاج كيف ا َكّنإَ : هلك يتلا لاقف كل ةريعف E2 للا لور
Shen o 

 ودي تحت هوَ ناک ْنَمَف مكيديأ تحت هللا مُهَلَعَج موخو مناخ مم

 مهومتفلك نإف «مهبلغي ام مُهوُفْلَكُت الو ءُسَبلَي اًمِم هس كأي امي نمط

 ىتأ اذإ» :لاق E ؛ّيبنلا نع نع هللا يضر ةَريرَه يبأ ْن نعو - 1

 ُهنإف فلكأ ذأ نأ مقل ُهلوانيلَف ُهَعَم هسي مل نإ ِهِياَعْطِب ةمداخ مكدخأ

 . يراخبلا هاور (ُهَجالِع يلو

 .ُةَمقّللا يه :ةزمهلا مضب ,ةلكألا»

 هللا ّقَح ىّدؤي ىذْلا كولمملا لضف باب - “۸

 هيلاَوُم قحو
 همن 5 4 58 0 ل ودر علا م ل مما# 7

 دبعلا نإ : لاق دلك ءهللا ا «امهنع هللا يصر .رمع نبا نع 2. ۲

o عمم اييلَع قُم «نيترم هرجأ هلق ولا َةَداَبع َنَسْحَأَو وِديَسِل حصن اذإ. 

 دْيعْلِل» : ةي هللا لور لاق :لاق ُّْنَع هللا َيِضَر ةَريِرُه يبا نَعَو ١859
 ٍلیپس يف داهجلا الل ِهِليِب ةريرصه ا سفن يذلا ناَرُجأ ا ِكوُلْمملا

 .هيلع قم . كولمم انأو َتوُمَأ نأ تبيح ءيا ربو «جحلار ىلا
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 للا ل لاق “لاق غ هللا يضر ءئيرشالا یسوم م يبا ن نعو £

 نشلا نم هيلع يذلا م ىلإ يدؤيَو ر ةَدابع نسحي ؛ يذلا كولم : و

 . ىراخبلا هور هنارجآ ةغاطلاو فلا

 لم نم لُجَر :ناَرجَأ مهل ةثالث : غ6 للا لوس لاق : لاق ُهْنَعَو _- 6۵
 هللا 82 ىد اذإ ُكوُلْمَملا د دمحم ْنَماو هب نما باتكلا

 ءاهَميِلْعَت َنَسْحَأَف اهَمّلَعَو ءاهيِدأَت نسخا اهبدأَف هما ُهَل تناك ٌلُجَرو ءهيلاوَم حو
 . هيلع نقم ِناَرْجَأ ُهَلَف ءاَهَجْرَرَتَف اهقتغأ مث

 جرهلا يف ةدابعلا لضف تاب 9 ۹
 اهوحنو نتفلاو طالتخالا وهو

 : هل هللا ُلوُسَر لاق :لاَق E يضر «راسي نب ٍلِقْعُم ْنَع - ۱

 . «ّيلإ ة ةرجهك جرهلا يف ذ ٌةداَبِعلاو

o 

 . ملسم هاور

 ءارشلاو عبَبلا يف ةحامّسلا لضف باب - 4

 يضاقتلاو ءاضقلا نسحو ءاطعلاو ذخألاو

 فيفطتلا نع يهنلاو نازيملاو لايكملا حاجرإو
 هنع عضولاو رسْعُملا رسوملا راظنإ لضفو

 لاقو 5١8 :ةرقبلا 4 ميِلَع هب هب هللا نف ريخ نم اوُلَعْفَت امو# : ىلاَعَت هللا لاق
 سانلا اوسخ الَو ٍطْسِقلاِب َناَرِملاَو َلاّيكملا اوفْوَأ موق اَيَوظ :ىلاغت
 ىلع اوُناَتكا اذإ َنيِذَّلا ءَنيِففطْملِ لبو و :ىلاَعَت لاقو 86 :دوه ايشا
 ْمُهّْنَأ كملوأ ُنظي الأ َنوُرسخُي مونرو وأ مول اَذِإَو ,نوقوتسي باكا
 .5 ء١ :نيففطملا «َنيِملاَعلا ٌبرِل سالا ُموقي َموَي « ميِظَع مْوَيِ وثوم
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 ُهاَضاَقَتَي 5 ءّيِبنلا ىتأ اجر نأ ُهْنَع ُهللا َيِضَر «ةريرُه يبأ ْنَعَو - 7

 ىلا ٍبِحاَصِل ْنِإَف ُهوُعَد» :5 هللا ُلوُسَر لاف ءُهُباَحْصَأ هپ ٌمُهَف هَل ظا
 ْنِم َلثْمأ الإ ٌدجن ال هللا لوسراي :اولاق ِهْنِس َلْمِم انس ُءوطْعَأَ» :لاَق مّن «لاقَم
 . ِهْيَلَع قمم َءاَضَق ْمُكَسْحَأ ْمُكَرْيَخ َّنِإَف ُءوُطْعَد : لاق « هنس

 هللا مجر» :لاق لب للا لور نأ هع هللا يضر ءرباج ْنَعَو -۸

 . يراخبلا ُهاور «ىضتفا اذِإَو ءىَرَتْشا اذِإَو ا از

 ر oa دامس o سل E ي 2 ج عر عد 006
 :لوقي هلك هللا لوسر تعمس :لاق ءهنع هللا يصر «ةداتق فا نعو - ۱۳۹۹

 ° ھ2 7 al نم a 2g ا o د ھه 2 fg PERG هس

 «هنع عضي وأ رسعم ْنَع سفنيلف ءِةَمايِقلا موي برك ْنِم هللا هّيجني نأ هرس نم»
 ص

 . ملسم هاور

 َناَك» :َلاَق لي للا َلوُسَر نأ ُهْنَع ُهللا َيِضَر «ةريرُم يبأ ْنَعَو 8
 نأ هللا َّلَعَل هلع رواجن ًارِيْغُم تيب اذإ :ُهَنَفِل ُلوُقَي َناَكَو ءسائلا نياي ٌلُجَر

 : لك ىلا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يِضَر ّيِرْدَبلا ٍدوُعْسَم يبأ ْنَعَو ١-

 ًطِلاَحُي ناك هنأ الإ «ٌءْيَش ِرْيَحلا َنِم هَل ْدَجوُي ْمَلَف مڪي ناک نمي ُلجَر بِسوُح»
 َّرَع هللا لاق .ٍرِسْعُملا نع اوُرَواَجَتَي نأ ُهَئامْلع رمي ناو رسوم ناو « سالا

 . ملسم ةاور «ُهْنَع اوُرَواَجَت هني كلذب ىح نحن : لجو

 هدابِع ْنِم ٍدْبْعِب ءىلاَعت هللا ّيِنَأ :َلاَق ُدنَع هللا َيِضَر َةَفْيَدُح ْنَعَو ۲
 - ًائيِدَح هللا نومي الو  :َلاَق ؟اًينَّدلا يف َتْلِمَع ادام :ُهَل َلاَقَف آلام هللا انآ
 اولا يقّلُح ْنِم ناكَو ءسانلا ُمسياَبَأ ٌتْنُكَف كلام ييتيتا بر اي :َلاَف
 ادب قحا انأ» :ىلاعت هللا اقف .ٌرِسْعُملا ٌرِظنأو ءِرِسوُملا ىلَع ٌرْسِيْنَأ تلكَ

 هللا َيِضَر «يراصنألا ٍدوُعْسَم وبأو ِرِماَع نب ةَبفْعلاَقَف هيِدّبَع ْنَع اوُرَواَجَت كن
 . ملسم هاور يي هللا لوُسَر يف ْنِم ُهانْعِمَس اذكله :اًمُهْنَع
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 رنا نم لب هللا لور لاق : لاق ُهْنَع ُهللآ يِضَر (ةريره يبا ْنَعَو -¬- ۳

 . ل لإ ل ال موي ِهِشْرَع ّلِظ تحت ِةماَيِقلا مْ هللا ُهَلظَأ ل عضوو ا

 . حيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 َنّرَوَف ءأريِعَب هنم ىرَتْشا اک بلا ْنَأ نع ُهللا ّ يضر ءرباج نعو _- ۴

 . هيلع ٌنْفَتُم .حَجْرأف هَل

 اأ تلج :َلاَم هن هللا يِضَر « سيق نب ٍدْيَوُس ناَوُفَص يبا ْنَعَو - 0

 يِدنِعَو «ليواَرَسب انَمَواَسَف ‹ ةا ىلا اًنَءاَجْف رجه ْنِم ارب ُيِدَْلا ةمَرَمَو

 ٌدوادوبأ ةأور (ْحجْرَأَو نرد : ٍناّرَولِل ¢ ص وعلا لاقف ءرجألاب لري ْناَّزَو

 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :َلاَقو يذمرتلاو
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 0 اال

0 4 

 ملعلا لضف باب ١

 لف لق : ىلاَعت َلاَقِو ١١4 :هط هامْلِع ينذر ّبَر لقوم : ىلا هللا لاق
 هللا عْفْرُي» : ىلاعت لاقو 4 :رمزلا م«نوُملعي ال َنيِّلاو َنوُمَلَْي يذلا يوت

 : ىلاعَت لاق ١١ : ةلداجملا 4تاجرد َمَلِلا اوتو َنيِذَّلاَو مكن اوما َنيِذَّلا

 ۸4 : رطاف «ُهاَمَلُْلا هدابِع ْنِم هللا ىش اَمْنِإ»

 هللا درب ْنَم» : 4 وللا ُلوُسَر َلاَق : لاق هلع هللا َيِضَر «ٌةيواْعُم ْنَعَو - 5

 الر : هلك هللا لتمر لاق :لاق e هللا يضر دوعسُم نبا ْنَعَو - %۷

 هاتآ لرو ءٌّقَحلا ىف هكله ىلَع ُهطْلَسُف الام هللا ُهاَنآ لجر : نينا يف الإ َدَسَح
 ٌةَطِبِفْلا ٍدَسَحلاِب ٌدارملاو . يلع فتم هاَهُمْلَعُيَو ءاهب يِضَقْي وهف ةَمكجلا هللا

 .ُلْغِم ىمي ناوه
 ام ّلئَم» : هي ءيا لاق :لاق ا ل يضر «ىسوُم يبأ ْنَعَو -۸

 ةفئاط اَهْنِم تناكف ؛ًاضْرَأ َباَصَأ ِْثْيَغ لّئْمَك ,مّلِهْلاو ىَدُهلا َنِم هب هللا يَ

 تككسمأ بِداَجَأ اَهْنِم َناَكَو َنيِئَكْلا ٌبْشْعْلاَو لكلا ت ِتبنَأَف ِءاَملا ِتْلِبَق ةَ

 E َباَصَأَو ءاوُهَرَزَو اَوَقَسَو اس اوبرشف ؛ سائلا اهب هللا عفن ءءاملا

 نيد يف فف ْنَم لكم كِلذَف ألك تبث الو ءءاَم ُكِسْمُت ال ءناعيق يه اَمْنِإ ىرخأ
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 هاك نق قول الا هدو م هد هل م هد للام عي اال 0 7 راسل ا

 ملو ءاسأر كلذ فري ْمَل ْنَم لْثمَو َمْلَعَو َمِلَعَف هب هللا يتعب ام ُهَعفَتَو للا
 5 يباب ق ما“ 2

 . هيلع ٌقفتم .ههب َتْلِسْرَأ يِذّلا هللا ىَدُه لبق
 "اد م” 2 نوي م "لإ 7 و و و ل o a ت

 ١ يلع لاق ۰ يبنلا نأ فنع هللا ىضر دعس نب'لهس نعو - ۹

 رمح نِم كل ريخ ادجاَو الَجَر كب هللا يِدْهَي ْنآل هللاوف» :ُهْنَع ُهَللا َِضَر
 مادو 1

 . هيلع قفتم « معلا

 ” or anaد روتر م2 ل ام 1 2 008

  - ۰صاعلا نب ورمع نب هللا ٍدبع نعو ١ لِ . يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر
  5رس وجر كَ ر  reمم - ها مس ماعاش 23 >0 ماه م

 يلع بلك نمو <« جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدحو «ةيا ولو ينع اوغلب» :لاق

 يراخبلا هاور «راثلا َنِم ُهَدَعْفَم اوبي ادمعتم .

 ١334١ - ْنَمَو» :لاق ةي هللا َلوُسَر نأ هلع هللا َيِضَر ةَريَرُه ىبأ ْنَعَو

 ملسم ةاور «ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا َلُهَس َاَمْلِع هيف سمي ًاقيرط َكّلَس .

 ١١ - اَعَد ْنَم» :َلاَق فب كلي ّللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َىِضَر .ًاضيأ ٌهْنَعَو
 مهروجأ ْنِم كلذ صقني ال ُهَعِبت ْنَم روجأ روجأ لثم رجألاَنِم هَل ناك ىدُه ىلإ

 ملسم ةاور «ائيش .

  _ ۳ْنِم لإ ُهّلِمَع َمطقْلا ْمْدآ نبا َتاَم اًذإ» : هلك للا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو
 ملسم هور «ُهَلوُعْذَي َحِلاَص ٍدلَوْوَأ هب مفي ملِعوأ ةَيِراَج ٍةَقَدَص :ثالث .

  4نوحلم . ةلوعلما ايندلا» :لوقي 28 هللا لرسز تعمس : لاق ُهَنَعَو
 ٌيذمرتلا ُهاور هأمّلْعَتُم وأ ءامِلاَعَو هالاو امو ءىلاَعَت هللا ركذ الإ ءاهيف ام

 . هللا ٌهَعاط : يأ «هالاَو امو ُهلوق

 يف ّجّرخ ْنْم» : لي وللا َلوُسَر لاق :لاق هنَع هللا َيِضَر . سنأ ْنَعَو ۵

 ثيدح :َلاَقَو يذمرتلا هاور «عجري ىتح هللا ٍلیبس يف ناک « ملعلا بلط

 نسم



 : َلاَق ةي للا لوُسَر ْنَع نع هللا ّيِضَر .ٌيِرْدْحلا ٍديعَس يبأ ْنَعَو -5

 :َلاَقَو يذمرتلا ُهاور «ةنجلا هاهتنم نوكي ىتح ريخ ْنِم ْنِمْوُم عبشي ْنْل»

 لضف» :َلاَق في هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ءةَماَمَأ يبأ ْنَعَو - ١4107
 هللا نإ : هلك للا لوتس لاق مث مكاَنْدَأ ىلع يلضفك بال ىلغ مِلاَعْلا

 ثوحلا ر اهرخج يف ةَلَمْملا ىتح ِضرألاو ِتاولمسلا َلْهْأَو ةتكْئالصَو

 نكح : َلاَفَو يذمرتلا ُهاور هَريَسلا سائلا يِمّلَعُم ىلع َنوُلَصيِل

 فا للا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق هلع هللا يضر يادردلا يب نعو - 4

 نإ نجلا ىلإ ًاقيرط ُهَل هلا ّلُهَس املع هيف يي اقيرط َكَلْس ْنَمه ا
 کک .ُمتصي امب يضر ملا باطل اتي مضل ةكئالَملا

 ىلَع ملاعلا لضقو عاملا يف ٌناّتيحلا ىتح ضرألا يف نمو كاوا يف

 ًءايبنألا ْنِإَو يايبنألا هرو الا َّنِإَو «بكاوكْلا رئاس ىلع رَمَقْلا لْضُمَك ٍدباَعْلا

 وبأ وَر هرفاَو طح دخ ذأ نمف .َملِْلا اورو امنو امهر الو ارانب اوروي مل
 . يذمرتلاو دواد

 هل للا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر وعم نبا نَعَو -8

 ْنِم ىَعْوأ غلم برف ُهَعمَس امك هَل ئيش انه ٌعِمْس ْأءَرْما هللا ٌرْضْن» :ٌلوُقَ
 .«عماس

 . حيحص ُنَسَح ثيدح :َلاَقَو ,يذمرتلا هاور

 ليس ْنَم» : ل هللا ُلوُسَر َلاَق : لاق هُهْنَع ُهَللا َيِضَر :ةَريرُه يبأ ْنَعَو - ٠
 ا alr o 211110110 3 ا م
 : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاوروران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلا همتكف مع نع

 هللا ُهَجَو هب ىي امم ًاملِع ْمَلَعَت ْنَم» : ةَ هللا لوسر لاق :َلاق هنعو 2-0١

 «ةَمايقلا موي نجلا َفْرَع جي مَ ايلا نم اضع هب بيصُيل الإ ُهُمَعََي ال لجو وع
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اد بأ هاور .اهحير : ينعي
 : ٍحيحص ٍدانسإب دو

 ت :لاق امُهْنَع هللا َيِضَر ,صاعلا نب وِرمَع نب هللا دبع ْنَعَو - 1

 نكشلو « سانلا نم هي اعايلا مهلا ضيفي ال للا ند :لوَُي ل هللا لوسر

 :ًالاَهُج ًاسو ؤر سانلا ّذَحَنا ءأملاع يبي مل اذإ ىت ِاَمّلُعلا ضيفي معلا ضف ضف

 . هيلع ٌقفتم «اولضأو اوُلَضَف مّلع رعب اوتفأف ءار

 ضف



 ركشلاو دمحلا لضف باب 7

 : ةرقبلا «نو ِرْفْكَت الو يل اورکشاو کردا ينوركذاف» :ىلاَعَت هللا لاق

 : ىلاَعَت َلاَقَو ۷ : ميهاربإ مكد ْمَتْرَكَش نيل : ىلاعَت : ىلاعت لاقو ۲
 هلل ُدَمَحلا نأ ْمُهاَوُمَد ٌرِخآوط :ىلاعَت لاتو ١١١ :ءارسإلا هلل ُدْمَحلا لقو»

 . ٠١ :سنوي 4َنيِمِلاَعلا ّبَر

 هب يرش لِ يأ ّيبنلا نأ هلع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعو -۴
 هلل ُدْمَحلا» : لي ٌليربج لام .َنبْلا ٌدخَأَف اَمِهيَلإ ٌرظنَ ءو رم نم ٍنيَحَدق

 .ملسم هاور كب توغ رمل بذا و ٍةرطفلل كادَه يذلا

 بويف أَدِبُي ال لاب يِذ رمأ ُلُك» :لاق لڳ هللا لوسر نَع ُهْنَعِو -4

 . ةريغو دواد وبأ هاور نسخ فلج «مطقأ وهف هلل دمحلا

 اذإ» :َلاق ةه هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر ٌيِرَعشألا ىسوُم يبأ ْنَعو - ١٠١

 عن :نولوقيف ؟يِدّْبَع دلو ْمضبَ :هيكئالمل ىلاَعَت هللا لاق ٍدْبَعلا ُدَلَو تام

 : نولوقيف ؟يِدبَع لاق اڏام :لوقيف معن : : نولوقيف اواو هرم مضيق : لومي

 تيب E قْنَجلا يف 57 يِدِبْعِل 5 : ىلاغت هللا لوقف عجرتساو كَدمح

 , ٌنسح ٹیدح : :لاقو يذمرتلا هاور ِدَمَحْلا

 ىَضِرِيَل هللا نإ» : ل هللا لوُسر لاق :َلاق ُهْنَع هللا يضر شنا عو -5

 ففي



a 7م28 ع ريب م72  
 7 o Tuo ےہ سوكسص وە ج

 هاور «اهيلع هدمخف «ةبرشلا ترشو ءاهيلع هذمحيف ةلكألا لكأي دبعلا نع

 .ملس

 نفل



 الب هللا لوسر ىلع ةالّصلا لضف تاب - ۴۳

 اوُنَمآ َنيِذَّلا اهُأ اي «ّيبنلا ىلع َنوُلصي ُهََكئالَمَو هللا نإ : ىلا هللا لاق

 ه5 : تازحألا «ًاميِلْسَت اوُمْلَسَو ِهْيَلَع اوُلَص

 لور حمس هلا اَمُهنَع هلا َيِضَر ء صاعلا نب ورمع نب هللا بَ نعو -۷

 ملسم اور هًرْشَع اه هيلع هللا یلص ةالَص ّيَلَع ىلص ْنْم» : :ٌلوقي ل هللا

 سانا ىلؤأ» : لاق دللي د هللا لور نأ هع هللا ير دوعسم نبا ِنعو - ۸

 . (ةالَص يلع ْمُهَرتكَأ ة ةَماَيِقْلا م موي يب

 :نسح تدخن :لاقو يذمرتلا هاور

 نإ : لم هللا لوفر لاف : لاق ةع هللا يضر ء سوأ نب ٍسوُأ نعو - 464

 مُكئالص ناف «هيف ٍةالَصلا ّن نم يلع اورثكأف ةعمجلا م موي میا لضفأ نم

 دقو َكِيَلَع اتال ت فْيكَو هللا لوُسَراي :اولاقف يلع ة فورم

 داسجأ ضزألا ىلَع َمّرَح لَجَو َرَع هللا َّنإ» :لاق َتيِلَب :ُلوقي :َلاق !؟ َتْمَرَأ

 . «ِءاَيبنألا

 3 حيحص ٍدانسإب دوادوبأ هاور

E ماش ا ف ب ن قكل ر ىلا روال a 
  5456فنأ مر» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر ةريره ىبأ نعو
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 .نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور َّىَلَع َّلَصُي ملف َُدْنِع ٌتْرِكُذ لُجَر

 ءاديِع يِرْبَق اولَعَجَت ال» :ِةكي هللا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع ُهَّللا ّىِضَر ُهْنَعو - ١

 . حيحص ٍدانسإب دوادوبأ هاور م ُثْيَح ينل ْمُكَتالَص ن . يلع اوُلَصَو

 كت ر ا تدم وكرر 1ê 2 - 56 هاب ةوو

 يلع هللا در الإ ّيَلَع ْمْلَسُي دحأ ْنِم اًم» :لاق هلي هللا لوسر نأ هنعو -

 .«مالّسلا ِهْيَلَع درا تح يجو

 . حيحص دانسإب دواد وبأ اوز

 تركذ ْنَم ليخبْلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَع هللا يضر يلع نعو - ۴۳
1 

 56 سلا

 . اع لص ملف دنع
0 

 . حيحص نخ ندع :لاقو يذمرتلا هاور

 الجر ةا هللا لوسر ْعِمَس :لاق هلع هللا يضر بع نب ةَلاَضَق ْنَعو -4

 لوسر لاقف 4 ّيبنلا ىلع ٌَّلَضُي ْمَلَو ءىلاعَت هللا ٍدجَمُي ْمَل ِهتالَص يف وُعْدَي
 أَدبيْلَف ْمُكَدَحَأ ىَّلَص اذإ» :- ِهِرْيَمِل وأ هل لاقف ُهاَعَد مث ءاذه َلِجَع» :لي هللا

 اًمِب ُدَعَب وُمْدَي مت و ءّيبنلا ىلَع ىَّلَصُي مث .هيلع ِءاثلاَو ُهَناَحْبُس ِهْبَر ٍديِمْحَتِب
 . عًءاش

8 2 

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو واد وبأ هاور

o همس جا 7 م © وك ع هما ص for 
 انيلع جرخ :لاق .هنع هللا يضر «ةرجع نب بعك ٍلمحم يبا ْنَعو 6

 2ر ر ور نر محترم د وج ها هاا م ها ا و

 ىلصن فيكف «كيلع ملسن فيك انملع دق هللا لوسراي :انلقف ةي يبنلا

 تيلص امك ءِدْمَحُم لآ ىلَعَو ءِدمَحُم ىلَع لَص مهللا :اولوق» :لاق ؟كِيَلَع سام# ا م - ت سال 5 rk 5 "oe 5 ل سو
 محم لآ ىلَعَو ءِدّمَحُم ىلَع كاب مهلا .ٌديِجَم ٌديِمَح كنإ «ميِهاَرإ لآ ىَلَع
 3 رمت لا ا 7 35 ب ا ف ا
 . هيلع قفتم «ديجم ديمح كنإ .ميهاربإ لا ىلع تكراب امك

 لو هللا ٌلوُسَر اناتأ :َلاق هُهْنَع هللا يضر ءّيِرْدَبْلا ٍدوُعْسُم يبأ ْنَعِو -5
Jo م 5 aT ك م ر ل تزل ar. oe 

 انرمأ :كعس نب ريشب هل لاقف ,هنع هللا يضر ةدابع نب ٍدعس سلجم يف نحنو
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 لوسر َتْكَسَف ؟َكِنَلَع يلَصُن َفْيَكَف لا وسر اي َكِيَلَع يص نأ ىلاغت هللا

 ملل : :اولوق» : للا لوسر لاق مث اشي مل هنأ اتمت ىتح ال ىللا

 ىلَع كراَبَو «ميجاَرْإ لآ ىلع َتْيَلص امك ٍدُمَحُم ,لآ ىلعو ِدّمَحُم ىلع لص
 ءٌديِحُم ٌديمَح َكَّنِإ ميهار لآ ىلَع َتْكَراَب امك ءِدّمَحُم لآ ىلَعَو ِدَّمَحُم

 . ملسم هاور «متمِلَع دق امك مالسلاو

 هللا وو :اوُلاَق :لاق نع هللا يضر «يڍِعاَسلا ٍدْيمُح يبأ نَعو ۷ ٣“

 ردو جاوز ىلع محم ىلع لص مُلا :اوُلوق» : لاق ؟َكِيَلَع يَلَصُت فيك

 انك نرو ِهَجاَوْرَأ ىلعو رمح ىلغ كراو «ميجاربإ لآ ىلع َتْيَلَص امك

 . هيلع ی قفتم «ٌديجم ٌديِمَح كن «ميهاربإ لآ ىلع تكَراَب

YY 





 راكذألا باتک
 آل 2 3 .٠

 هيلع ثحلاو ركذلا لضف ُباب - 14

 :ىلاَعَت لاقو ؛ه :توبكنعلا «ٌربكأ هللا ٌركِذلَو» : ىلا هللا لاق
 اعرض َكِسْفَن يف كبَر رُكذاَو» : ىلاّعَت لاقو ٠١١ :ةرقبلا 4مُكْركْذَأ ينو ركذافل
 4َنيِلِفاَفلا نم ْنُكَت الو ءلاصآلاو ٌرُدُعلاِب لوقلا َنِم ٍرْهَجلا َنوُدَو ةفيخو
 :ةعمجلا وحلف مكلمَل اريك هللا اوركذاَو» : ىلاعت لاقو ٠ ه :فارعألا

 َنيِركاَذلاَو : ىلاعت هلوق ىلإ «ٍتاَمِلْسْملاَو َنيِمِلْسُملا نإ : ىلاَعت لاقو ٠

 لاقو ."ه :بازحألا مأميظم ًارجأو ةرفغم مهل هللا دعا ِتاَرِكاَذلاَو ًاريثك هللا

 «ًاليِصْأَو ةركب ةوحبسو «ًاريثك ًاركذ هللا اوُركْذا اونَمآ َنيِذْلا اهيا ايو : ىلاعَت

 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايالاو ؛؟ 24١ :بازحألا

 ٍناَممِلَك» : هيي وللا ُلوُسَر لاق :ّلاق ُهْنَع هللا َيِضَر ةرْيَرُه يبا نَعو ۸ ٠۰

 هللا َناَحْبس :نمحَرلا ىلإ ٍناَتَبيِبَح «ِنازيملا يف ِناتَليِقُ ءِناسّللا ىلع ٍناتفيفخ

 . هيلع ٌقفتم « ميظعلا هللا ناس يمحو

 للا َناَحْبُس :َلوُقَأ نأل : وج هللا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر هلو -89

 «سْمّسلا هيلع تَعَلَط امم ّيلإ ُبَحَأ ُرَبْكأ ُهَللاَو للا الإ َهلإ الو هلل دملا

 . ملسم هاور

 كيرش ال ُهَدْحَو هللا لإ ةلإ ال لاق ْنَم» :لاق ةي هللا َلوُسَر َّنَأ هنعو -
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 ازرح هل تناكو ت U ءةنسح نام هَل تَن باقر رشع ُلْدَع

 لج الإ هب هاَج امم لصف ُدَحَأ تاي ملو ممل ی كلذ هوب ا

 ٌتطْح ءٍوَرَم ةئام موي يف ءودمحبو هللا َناَحْبّس َلاق' نم» :لاقو (هنم ٌرْثكأ لمع

 . هيلع ٌقفتم ِهِرْحْبلا ِدَبز لم تناك ّْنِإَو ُهاَياَطَخ

 ال لاق ْنَم» :لاق هلي ّيبنلا نع هللا يضر يِراَصنالا بوي يبأ ْنَعو ح١

 ٍءيَش لك ىَلَعَوُمَو محلا هلو كْلُملا هَل ل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ ةللإ

 . هيلع ٌقفتم «ليعاَمْسإ ِدَلَو نم سفنأ َةَعَبْرَ تغ ند ناك ءِتاّرَم رشَع ريد

 كربخأ الا» : هلك هللا ُلوُسَر يل لاق :َلاق هلع ُهَللا َيِضَر ٌرذ يبأ نعو “۲
 مو

 هاور «يدمخيو 4 هللا ْناَحْبَس : : هللا ىلإ مالكلا أ د ؟هّللا ىلإ .مالكلا ٌبَحَأب

 ا

 :دق للا لور لاق :َلاه نع هلل يضر ٍّيِرْمْشألا كلام يبأ نو “۴
 هلل ُدُمَحلاَو هللا ناو ءناّريملا ب هلل دمحلاو ¢ ناميإلا طش ٌروهطلا»

 كلم NE ووك

 لوُسَر ىلإ يبارغأ ءاَج : لاق ُهْنَع هللا ّ يضر ,صافو يبأ ِنب ِدْعَس ْنَعو -6
Sao ل َكيِرَش ال هَ هللا لإ لإ ال لو : لاق .ةلوُأ مالك يلع :لاقف ك هللا 

 ةف الو لوح الو َنيِملاَعلا بر ۾ ا <« ارك الا اريك بكأ هللا

 رْفْغا هللا لق» : : لاق ؟يل امف ءيبَرِل ءالؤهنف :لاق « ميكحلا زيزعلا هللاب الإ

 . ملسم هاور (يقُرراَو «يندهاو ءينمحراو يل

 ْنِم فرصا اذإ : ل هللا ٌلوُسَر داك :لاق ُهْنَع هللا يضر َناَبوُت ْنَعِو 6

 اذ اي َتْكَراَبَت السلا َكْنِمَو السلا تنا مُهّْللا» :لاقو ءآثالف َرْفْغَتْسا ِهِتالَص
 ؟ُراَفْعَتْسالا فْيَك :ثيدحلا ةاوُر ُدَحَأ وهو «ٌيعاَّروألل يق « ماركإلاو لالجلا

 . ملسم هور .هللا ٌرِفْغَتْسأ للا ٌرِفْعَتْسَأ :لوقت :لاق
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 اذإ ناك ب وللا َلوُسَر نأ ُهْنع للا َيِضَر ةَيْعش نب ق ةريغملا نعو -آ5
 هلو كلما هل ل كيرش ال هح هلا الإ لإ اله :لاق َمُلَسو ٍالّصلا نم عر
 لا ل الو عا اطل امال للا ٌريِدَق ءْيَش لک ىلَع وهو ءُدْمَحلا
 .هيلع فتم هُدَجلا كنم ّدَجلا اذ عي الو ءتغنم

 ةالَض َّلُك َرْبُد لومي ناك هنأ امُهّْنَع هللا َيِضَر ريبزلا نب , هللا دبع نَعو -۷
 ىلَع وهو ُدمَحلا هلو ُكلملا ُهَل هَل َكيِرَش ال ُهدحَو هللا الإ لإ ال : مل نيح
 هل ي الإ دعت الو هللا ا لإ ال .هّللاب الإ وف الو َلْوَح ال .ريدَق ٍءْيَش لک
 رك ولو َنيِذلا هل ا َنيِصِلخُم هلا الإ لإ ال . ٌنَسَحلا ءال ُهَلو لضفلا هلو ُةَمْعنلا
 ٍةالَض لک َرْبُد نهپ لله , لل للا لوو ْناَكَو :ريبزلا نبا لاق .ٌنوُرْفاكلا

 . ملسم هاور . ةيوتكم

 ةا هللا لوس اونأ َنيِرِجاَهْملا َءاَرقُف نأ ُهْنَع هللا يضر هريره يبأ نَعو -4
 اَمَكَنوُنَصُي : ميما ٍميِعْنلاَ ءى ٍتاَجْردلاب ر وُثّدلا لها بهذ :اولاقف
 «نورصتعيو لوا : لاما ْنِم لصف ْمُهْلَو «موصن امك َنوموصَيَو يلع

 كن نت هب دوك ردت نيش كملف الأر :لاقف . َنوُقدَصَتُيَو ,نوُدِمهاَجيَو

 ام لب عض نم الإ مكن لن دحأ نوک الو مكعب نم هب َنوُقِبْسَتَو
 نورتو ةنودصحلو نر :لاق ءهللا لززا ىلب :اولاق (؟مَتْغْنَص

 ليس امل ةَرْيِرُه يبأ ْنَع يواّرلا حِلاص وُبَأ لاق هَنيِئالَنَو اث ثالث ٍةالَص لكل
 ىتح ربك هللاو هلل دمخلاو ءهللا ناس :لوقي :لاق ءُنهركذ ٍةّيِفيك 2 نع

 . هيلع ٌقفتم .َنيِئالو ثالث نه نهم نوک

 ا هللا .لوسر ىلإ نيرجاهملا ُءارقف عر ناور يف ملشم دازو

 كِلذو هللا ُلوُسَر لاقف ؟ُهلْثِم اوُلَعَمَف ءاَنْلَعَف ام .لاوُمألا له انناوخإ ٌعِمَس :اولاقف

 ء م

 .ٌريثكلا لاما وهو «َةَنلثملا ِءاثلا ناكسإو لاّدلا حتفب» رُت ٌممَج : ُروُندلا»
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 اندلع ٍةالَص لك رب يف ةللا حبس نمو :لاق ةع هللا ,لوُسر ْنَع هنو -۹

 ال ٠ :ةئاملا مانت لاقو « َنيِئالَثَو مدل هللا و ‹ْنیثالثو ادل هللا ٌدمحو َنيِئالُثَو

 ٌريِدَق ٍءْيَش لک ىلَع َوُهَو ُدْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل هَل َكيِرَش ال هدو هللا الإ لإ

 . ملسم هاور رحل ِدَبَز لم تناك نإَو ُهاَياَطْح تَرِفَغ

 :ّلاق لك هللا ,لوسر ْنَع ُهْنَع هللا َيِضَر ا ل

 َنوثالثو ثالث : ةَبوتكم الص لك يسد نع أ - نها بیخی ال تابع

 . ملسم هاور (ةَريبكت نوثالثو عبرأو ا نوثالثو ثالثو ةَحيِبسَت

 دوي ناك هي هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر ,صاقو يبأ نب ٍدعس ّنعو 0١-
 ُدوُعَأَو 2 ٍلْخْسلاَو نجلا ن نم كب دوعا ينا ممله: : تاَمِلَكلا ءالؤنهب ۽ ِتاولصلا رد

 نف نِم كب ُدوُعَأَو ايلا ةَ ْنِم كب دوعاو رمعلا لْذْرَأ ىلإ كا نأ ْنِم كب

 . يراخبلا هاور «ربقلا

 داعم ا : لاق هِيَ ذأ اق هلا َلوسَر نأ نع هللا يضر اعم نعو - ۲
 : لوقت ٍةالَص لك رب يف عد ال اما ٌكيِصوُأ» :لاقف كبح نإ للا
 دانسإب دواد وبأ هاور «كتدابع نسخو كِرْكشَو ركز ىلع يع للا

 د عا

 دهشت اذإ» :لاق هلك هللا َلوُسَر لأ ُهْنَع هللا َّىِضَر َةَرْيَرُم ىبأ ْنَع - ١4137
 ؛ منهج باذ ني كب ومآ يلإ هللا :ٌلوضي ؛ عّيرأ نم ِهللاب تشيل كد
 ِملاجُدلا حيسملا ةف رش ْنِمَو ءِتاَمملاَو اّيحَملا ٍةنتف ْنِمَو ِربقلا باّذَع ْنِمَو
 . ملسم هاور

 ٍةالّصلا ىلإ ماف اذإ هلك هللا ُلوُسَر ناك : لاق ُهْنَع هللا يضر ِ,يِلَع نعو - 1714

 اَمَو تمد ام يل فغا مهلا : يلو دلا نيب لوقي ام رجآ نِ دوکي
 ينم هب ملغ رس تنأ ¢ هب أ ٌتنأ امو تقر دا او ُتنَلْعَأ امو َتْرَرْسَأ امو تر

 مع

 . ملسم هاور َتنَأ الإ هلإ ال خؤملا ٌتْنَأَو «مدقملا
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 يف لوي نأ رشي وي يبا ناك :ْتَلاَق اَهْنَع هللا ٍيضر ةشئاع نو 111

 . هيلع ٌقفتم «يل ٌرِفْغا مهلا «كدمخبو ر مهلا كناحبس : :ودوجسو ِهِعوُكَر

 سودق حوبس» : هدوجسو هِعوكر يف لومي ناک ني هللا َلوُسَر نأ اهّنَعو _-

 . ملسم هاور « حوُرلاَو ةكثالملا بر

 عوكرلا اما :لاق لج هللا َلوُسَر نأ اَمُهْنَع هللا يضر ,سابَع نبا نَعو -- ۷

 ن ٌنِمَقَف فاعلا يف اوُدهتجاَف لاا اأو چرا ُبْرلا هيف ايي

 . ملسم هاور «مُكَل َباَجبَتْسي

 نوكي ام رنا :لاق لغ هللا لو نأ ُهْنَع هللا يضر ةريره يبأ نعو 14

 : ملسم ةاور «ءاعّدلا اورِثكأف ٌدِجاَس وهو هير نم دبعلا

 يبد يل رفغا مُهّللا» :هدوجس يف لومي ناك يي هللا َلوُسَر َّنأ ةنعو -689

 . ملسم ُهاور هّرِسَو ُهَِنالَعَو هَرِخآَو هلوأو  ُهَلِجَو هد : هلك

 قليل َتاَذ هلي يللا تدقتفا :ْتَلاَق اهْنَع هللا َيِضَر ةّشئاع ْنَعو -
 الإ ةلإ ال َكِدْمَحبَو َكناَحْبُس» :لوقي  ٌدِجاَس وأ  ٌمكاَر ْوُه اًذِإف بسس
 امهو دجسملا يف وهو يمذق نط ىلع يدي َتَعَقَوَف :ةياور ىفو وشن

 ها رق 2 با مب مع 2 معو 1 E “a شق

 نم كتافاعمبو «كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي وهو ءٍناتبوصنم

 «َكِسْفَن ىلع تينا امك تنا كيلع ءان ىصخأ ال كنم كب ُدوُهَأَو َكِتَبوُقُع

 . ملسم هاور

 هلم هللا لور دنع انک : : لاق ُهْنَع ُهّللا َيِضَر صاقو يبأ نب ٍدعس ْنعو 2-1

 ْنِم لِئاَس لاس (!ةَسَح تفل مو لك يف بيَ نا ٍمكُدَحَأ ٌزجعيأ» :لاقف

 لأ هَل ُبَنُكُيف ةَحيِبْست ةئام حّبَسُيو :لاق ؟ةَسَسَح فلأ بيك تيك : :ِهئاَسلِج

 . ملسم هاور «ِةَئيِطَح فلا هلع ل طي وأ ءَةَنَسَح

 2 io م i كت مم + هم

 هاورو :يناقربلا لاق مطب وأ» : ملْسُم باك يف وه اذك : ُيِدْيَمُحلا لاق
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 :اولاقف هتهج نم ملسم هاور يذلا ىسوم نع ,ناطقلا ىّيحيَو ءةناوع وبأو ءةبعش 5 3 2 5 م اه ع 2 ET ا رو
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 .ٍِفِلَأ ريغب «طحيو»

o2و و نو و ق و اء اولا ی وف  
 لک ىلَع حبضي» ناق 198 وللا لوسر نأ هع هللا يضر د يأ و 1

 لك كر ا : لُكَو قَد ةي لكف : :ُةَفَدَص مكدخأ نم ىمالس

 ركنُملا نع يهنو E ٍفوُرْعَملا رمو ناص ٍةريبكت لکو ‹ ةقَدص ةليِلهت

 سار # مم

 اساور لا شاک ِناتَعَكر كلذ ْنِم ُءیزجیو . ةَقَدَص

 هلل ّيبنلا نأ اهْنَع هللا ّيِضَر ِثِراَحلا ِتنب ٌةَيِرْيَوَ َنينمؤملا ّمأ ْنَعَو - ۳
 نأ دب عَ من ءاَمِدَجْسَم يف يِهَو ٌحْبَصلا ىّلَص نيج ة ةركب اَهِدنِع ْنِم جرخ
 :ٌتَلاق «؟اًهّْيَلَع َكَفْراَف يتلا لاحلا ىلَع ِتْلْز ام» :لاقف «ُةَسِلاَج يهو ىحضُأ
 اَمب توو ءِتاَرَم ثالث ِتاملک عبرا ك ِكَدْعَب تلق ْدَقَل» : هِئكَع يلا لاق : : مَعَ

 ةنِزَو هشت یضرو قل د ْدَدَع هدمخبو 4 هللا ناَحْبَس : نهرو . ميلا ُذْنُم ِتْلُق

 . ملسم هاور تامل دامو «هشرع

 َناَحْبُس ءدِسْفَن ىضر هللا ناحْبَس ءهقلخ ْدَدَع هللا ناَحْبَس» :ُهل ةياور يفو
 . «هتاملك َداَدِم هللا َناَحْبّس ءِوِشْرَع َةَنِز هللا

 ٌدَدَع هللا َناَحْبس ؟اهتيلوقت هت ِتاَملَك كُمْلَعَأ الأ» : يذمرتلا ةياور يفو
 شفت ىضر هللا َناَحْيس ءهقلخ َدَّدَع هللا َناَحْبَس ولحد هللا َناَحْبس «هقلخ
 رع هز هللا ناحبس هست یضر 4 هللا نايحس اسا ىضر للا ناس

 يوتاملك َداَدِم هللا ناحْبَس يشرع ةنز هللا َناَحْبُس ءوِشْرَع ةئ هللا َناَحْبْس
 . «هتاملك َداَدِم هللا َناَحبّس ءِتاَملَك َداَدِم ِهّللا َناَحْبُس

 :لاق لع «ّيبنْلا نع ع هللا يضر ,يرَعْشألا یسوم ٴ يبا ْنَو ٤“

 . يراخبلا ةاقز «َتّيَملاَو يلا 0 هركْذَي ال ينْلاَو رک يذلا لَكَ

 ٌرَكْذُي ال يذلا ِتيّبلاَو ءهيف هللا ٌرَكذُي يذلا ِتّيَبلا ُلَثَم» :ٌلاقف ملسم هاورو
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 كا قرا ناكل و وک
 . «تّيَملاو ىحلا لثم ءهيف هللا

 لوقُي» :لاق ب هللا َلوُسَر نأ ءُهْنَع هللا َىِضَر ؛ةريره ىبأ نَعو -- ه
 5 ا ق ع 00 ' مد م7

 يلع قطع ن ی ی يف رك
 َنوُدَرُفملا امو :اولاق ءنودرفملا قبس 008 هل لِ لوس ل لاق : لاق هع 5 ا

 :روهمجلا لاق يذلا رويشملاو .اهفيفختو ءارلا ديدشتب «نودرفملا» : يور

 .ٌديدشتلا

 ٌلضْفَأ» :لوقي ةي هللا َلوُّسَر ٌتْعِمَس :لاق ُهْنَع هللا َيِضَر رباج ْنَعَو - ١450
 . هللا لإ هلإ ال :ركذلا

 .ٌنَسَح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 نإ للا لوبسراي :لاق اجر نأ هع هللا يضر رسب نب هللا دبع نعو - 116

 ُلاَزَي الر :لاق هب تيس يشب ينربخأف يلع ترک ْدَ e ارش

 . هِهّللا ركذ ْنِم ًابطَر كاس

 .ٌنَسَح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 هللا ناخبس لاق ْنْم» : لاق لكي يبنلا نع هلع هللا َيِضَر رباج ْنَعو - 4

 نيش توج لاقو يذمرتلا هاور هنج يف هَل هل ٌتَسِرُع ودمحبو

  1٠:و هللا لوسر لات :لاَق ُهنع ُهَّللا يضر ٍدوعسُم نبا نعو ٠

 ا السلا ينم كنم ءىرفأ دمحم اي :لاقف “يب يړسا ل ا ٍميهاربإ

 هللا ٌناحْبُس :اهسارغ نأ ناب اننا ياملا هلع ءةبرتلا هبط ًةنجلا ّنأ

 فدو + لاتفر يذمرتلا هاور .هربكأ هللاو للا ر هلإ الو هلل دِيِحْلاَو
 رث سا

 . نسح
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 مكن الأ :اه6 هللا ُلوُّسَر لاق :َلاق ُهْنَع ُهّللا يضر يِيادردلا يبأ ٌنعو 0١-

 نِ ْمكَل رْيََو کتا جَرَ يف اههفْرأَو .مككيلَم َدْنع اًهاَكْرأَو «مُكلاَمْعأ ريب
 اوبرضيو «مهقاتغأ اوبرضتف مكُوُدَع اوقَلت ْنأ نم ْمُكَل ريو ةضقلاو بَْمَّذلا قاَفَنإ

 .«ىلاعت هللا ركذو :لاق «ىّلب : اولاق «؟مُكَفاَنْعأ

 . حيحص هدانسإ :هللا دبع وبأ مكاحلا لاق عيذمرتلا ُه هاور

 لک هللا .لوسو عم لَ هنآ نع هللا يضر ٍصاَقَو يبا نب دعس نعو -_- 4

E Eاغا كا :لاقف وپ حبس -  

 ءامّسلا يف قل ام َدَدَع وللا ناَخْبِس» :لاقف «لَضفَأ وأ - اذنه ْنِم كيل

 الو كلذ لث للا كلذ لث ربا هللاو ءٌقلاحخ وه ام َدَدَع هللا ناَحبسَو

 .«َكِلذ َلْدِم هللاب لإ َةَوُق الو َلْوَح الو كلذ لْثم هللا لإ لإ

 . ٌنسح ثيدح :ّلاقو يذمرتلا هاور

 الأ“ هلي هللا ُلوسَر يل :لاق :لاق ةن هللا يضر ىسوُم يبأ ْنَعو - 4

 ةف ال لوح الو : لاق هللا لوسر اي ىلَب :تلقف جلا زو ْن زك ىلَع كلذ

 . هيلع ٌنفتم «هللاب الإ

 ًادعاقو ًامئاق ىلاعت هللا ركذ باب _- ٥

 ًاضئاحو ًابثجو ًائِدْحُمو ًاعجطضمو
 ضئاح الو بنجل لحي الف نآرقلا الإ

 ٍراَهْتلاَو ليلا فالتخاو ٍضْرَألاوِتاَولمُسلا قلخ يف نط : ىلاَعَت هللا لاق
 لآ « مهبونج یلعو ًادوعقَو ًامايق هللا نوک َنيِذّلا ,بابلألا يلوأل تايال

 . ۱۹۱ 19٠ :نارمع

 ىلاعت هللا كذب لي هللا لر ناك :ُتلاَق اّهْنَع هللا يضر ةشئاع ٌنَعو - ٤

 . ملسم هاور . هناَّيحأ لک ىلع
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 ْمكَدَحَأ ناول :لاق 55 « يلا نع امه هللا يضر سابع نبا ِنعو - 964
 ام َناطْيْشلا بثجو ءناطْبْشلا اَنْْنَج مهلا للا مسي : :لاق ُهَلْهَأ يت نَا دارأ اذإ

 . هيلع فم «ناطيش رضب مل َكِلذ يف دو اَمُهَنيب دقي نإ هتاف ٠ ءانتقرر

 هظاقيتساَو همون دنع هلوقي ام باب - ۲٤٦
 ر

 اذإ فک هللا لوسر ناک :الاق اَمُهْنَع هللا يضر ٍړذ يبأو «ةفيدح نع -

 هلل ٌدمحلا» : لاق ظَقيتسا اذإو ءاّيحَأو ٌتوُمَأ ملا كيساب» : لاق هشارف ىلإ ىَوَأ

 . يراخبلا هارور «روشنلا ي هيلإو انَناَمَأ اًمَدعَب انايحأ يذلا

 ركذلا قّلج لضف باب - ۷

 رذع ريغل اهتقرافم نع يهنلاو اهتمزالم ىلإ بدنلاو

 يشعلاو ةادغلاب ْمُهبَر َنوُمدَي َنيِذّلا َعَم َكَسفَن ُريْضاَوِل : ىلاَعت هللا لاق

 . ۲۸ :فهكلا 4ْمُهَْع كانيَع دعت الو ءُهَهَجَو نوديري

 ىلا هِل نإ : هلك هللا ُلوُسَر لاق :لاف ُهْنَع ُهَللا يضر رره يبأ نع - ۷
 ةللا نورك اموف اردو اذإف ءِرَكّذلا لَ نوسم قرطلا يف َنوُفوطي ةکئالُم

 ِءاَمَسلا ىلإ مهتخنجأب هوُ مُكَيَجاَح ىلإ اوصله :اودانت لَو رع

 كنو :نولوقي :لاق ؟يدابع لوفي ان : ملغأ وهو - مُهبر مُهلَأسيَف ءاّيندلا

 ام ِهّللاَو ال :نولوقيف ؟ينوأَر له :لوقيف .َكَنوُدُجَمُيَو ,َكنوُدَمْحَيَو .كنوربكيو
 َداَبِع كل دش اوناك َكْوَأَر ول :َنوُلوقَي :لاق !؟ينؤأر ول فيك :لوقُيَف «كوأر
 :َنولوقُي :َلاَق ؟نولأسي اذامف :لوَقَيَف .ًاحيبسَت كل ٌرْثكأو ءاديجمت كل ٌدَّشَأَو
 ام برات هللاو ال :نولوفُي :لاق ؟اهوأر لهو :لوقي :لاق نجلا كَنَولأَسُي

 اَهْيَلَع دس اوُناَك اَهْوَأَر مهن ول : نووي :لاق !؟اًهْوَأَر ول فْيَكَف : لومي :َلاَق . اهوار
 َنوُكَوعَتي ؛َلاَق ؟َنوُدوَعتي ميك :َلاق .ةَبَْر اهيف مَظََْو ءًابلط اهل ٌدشَأَو ءًاصْرج
 ول فيك :ُلوَقيَف .اًمْوَأَر ام ِهَّللاَو ال :ٌنولوقي :لاق ؟اَهوأَر لَو :ُلوُقَيَف راثلا ّنِم
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 :َلاَق .ةَقاَحَم اهل َّدَشَأَو ءًاراَرِف اهنم دشا اوُناك اهوأرول : : نوُلوُقي : :ّلاق !؟امََْ

 ٌنالُف مهيف :ٍةَكئالَملا نم كلم لوي : َلاَق مهل ُتْرَمَع دق ينأ مكه : لوقيف
 ٌقفتم «مهسيِلَج مهب ىَقْشَي + ال ٌءاَسْلِجلا مه :لاق ٍقَجاَحِل َءاَج اَمنإ .مهنم سيل

 , هيلع

 نإد :لاق لكك يبننلا نع ُهْنَع هللا ير ةريرُه يبأ نع ال ةياود يفو

 ٌركذ هك ا اود اًذِإف ءركّذلا َسِلاَجَم نوعبتتي : الضف ةرايس ٌةَكِئالَم هلل

o 6 o ETN 

Eءامَسلا نيَو مهب ام اوألمي ىت ْمِهتحنأب اصعب ْمُهَصْعَب ُفَحَو  

 وهو - لجو رع هللا مهلأسيف ِءاَمسلا ىلأاودِهَصَو اوججَرَع اوَقَرْفَت اًذإَف ءايْنُدلا

 : ضزألا يف كَل ٍدهاَبِع دنع نم انج :َنوُلوقَيَف ؟متِج َنْيَأ نم :- ملغ

 ااو لاف .كنوُلأَيَو اة كل والفل و كنو

 ر ْيَأ ل : :اولاق ؟يتنج اار لهو : لاق . كنج كنا : اوُلاَق ؟ ينوُلأَسي

 :اولاق ؟ ينوُريِجَتْسُي مِمَو :لاق .كنوريڄتسيو : اوُلاق ! ؟ ينج اَوَأَر ول فيكَ : لاق

 !؟يران اَوَأَر ول فْيَكَف :لاق ءال :اولاق ؟يراَن اَوَأَر لهو :لاق . بر اَي كرا ْنم

 امه ْمُهَتْرَجَأَو ءاوُلَأَس ام ْمُهتبْطْعَأو مهل ترفع ذَ :لوقيف َكَنوُرِفْفَتْسَيَو ١: : اوُلاق
 ل EN ل ل يلا نولو :لاق .اوٌراَجتسا

 م مب

 .ْمُهَسيِلَج مهب ىَقْشي ال مهلا ْمُه ءَتْرَفَغ هلو :لوقبف
 ٨۸ - كك هللا لويس لاق :الاق امُهْنَع هللا يضر ٍديعس يبأ ٌنَعو هنعو : »

  NSنرسم ير اهم تل
 ملسم هاور هَدْنِع نمي هللا مهرکذو «ةنيكسلا مهيْلَع .

 قل للا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ٍفْوَع نب ثراحلا ڊقاو يبأ نعو -6
 ىلإ نالا لبق رفت َةَنالَث لأ ذإ عَ سانلاو ءِدِجْسَملا يف ٌسِلاَج وه امني
 ىأرف اَسُهّدَحَأ ااف . هيي هللا لوسر ىلع افقوف «دحاو َبَمْذَو يي ىللا ,لوُسَر

 ريدا ثلاثلا امو مُهَمَلَح َسْلَجَ خالا اّمأو اهيف َسلَجف َقَقْلَسْلا يف ٌةَجرُف

 اما : ٍةّمالُشلا رفا نع مكربخأ الأ :لاق ءم ءهللا لر ْعَّرُف امف .ًابهاذ

AR 



 م هللا اشا ايساف ألا اأو ءيلإ للا اوف هللا ىلإ ىوأف ءمهُدَحَأ
 . هيلع ٌنفتم «هنَع هللا ضَرْعَأف .ضرغأف ءرخآلا اّمأو

 هللا يضر ةيواعم رخ :لاق ُهْنَع ُهللا يضر ٌيِرْدَحلا ٍديعس يبأ نعو - ١46٠
 :لاق .هللا رك انسََج : اوناق ؟ْمُكَسَلجأ ام :لاقف ءدجشملا يف ٍةَقْلَح ىلع ُهنَع
 مکفلختشا مل نإ امأ :لاق كاد الإ انَسْلُجأ ام :اولاق ؟ڭاذ لإ مكمل ام ِهَّللآ
 نإ : 1 وس ,لوسر ْنِم يتلزْنمب ٌدَحَأ ناك امو مک ةمهت
 انسلج :اولاق «؟ْمَكَسَلجأ ام» :لاقف هباحصأ نم ٍةَقْلَح ىَلَع جرح ةي هللا لوسر
 ام هللآ» :لاق .انيلَع هپ ْنَمَو < مالسإلل اًناَدَه ام ىَلَع هدمحنو هللا ا

 مكفلختسا مل يئإ اًمأ» :لاق . اد الإ اَنَسَلُجأ ام هللاو :اولاق ؟كاذ اإ ْمكَسلَج
 .هدكِالَملا مك يهاُي هللا َّنأ ينربخأق ٌليربج يناتأ هلو مل همه

 . ملسم ةاور

 ءاسملاو حابضلا دنع ركذلا باب - ۸

 نم رولا نودو ةفخو اعرضت كنيفل ىف كبر كدا : ىلاعت هللا لاق
 : ألا لها لاق ۲٠٠۵ :فارعألا «َنيِفاْا نم نکن الر لاَصآلاَو وغلا لوَقْلا

 حسو : ىلاعت لاقو .برْغَملاَو ِرْضَعلا نيب ب ام وهو < ,ليِصأ ممَّج عمج :هلاصألا»

 خبسو# : ىلاعت لاقو ١١ :هط (اهبورُع لبو سُمشلا عولط لبق كبَر بحب

 نيب ام : ءيا :ٍةَّللا لمَ لاق همه :رفاغ (راكبإلاو ّيِشَمْلاِب كبَر ٍدْمَحِ

 اًهيف ٌرَكْذُيَو عفر : نأ ُهّللا نِذُأ توب ب يف : ىلاعت لاقو .اًهيوُرْعو ملا لار

 ٍركذ ْنَع عيب الَو ُةَراَجَي مهيهلت ال ُلاَجِر لاصآلاو ٌرُدْعلاِب اهيف ُهَل ُحْبَسُي مسا
 َنْحْبَسُي ُهَعَم لالا اَنْرُحَس انإ» : ىلاعت لاقو .۳۷ ۳١ :رونلا ةيآلا «هللا
 .18 :ص «قاَرْشِإلاو ٍيِشَعْلاِب

2 5 
 ,هللا ٌلوسر لاق :لاق ُهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
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 مهم

 ٍةَماَيِقلا موي دخأ ِتأَي مل قرع هناي ن يسمي َنيحو حبي نيج

 . ملسم ُهاور دار وأ لاق ام َلْثِم لاق ٌدَحأ الإ هب َءاَج اّمِم لَضفأي

 تيقل ام هللا لوُسر اي :لاقف هي ّيِبْنلا ىلإ ٌلُجر ءاج :َلاق ُهنعو _- ۲

 هللا ِتاَملَكِب ُدوُعأ تيفال ول انار :لاق !ةَحراَبلا ينتْغدَل ٍبرَفَع ْنِ

 .:كرضت مل َنَلَخ ام رض نم تنال

 . ملسم هاور

 ءانَحَبصَأ كب 7 : حَبصأ اًذإ ٌلوقي ناك ل ل « ّيبنلا نع ُهَنَعو 1١488

 مهللا» :ّلاق ىسمأ اذإو .«روُشنلا كيلا «توُم كبو ا كيو ءانيسمأ كبو

 . روُسْنلا كيلإو «ٹومن ُكِبَو ءايحن كبو ءانْيَسُمَأ كب

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو .دواد وب هاور

 رم هللا لوسراي :لاق ءةنع هللا ّن يضر ءٌقيَدَصلا ركب ابأ نأ ٣ ُهنعو - 4

 تاواَمسلا َرِطاَف مهلا :ْلُق :لاق «ثيشنأ او تما اذإ سُهلونأ َتاَملَكِب
 لإ ّهلإ آل نأ ُدّهشأ ُهَكيِلَمَو ٍءْيَش لک بر قاشلار بيغلا ملا ٍضرألاو

 َتْحَبْصأ اذإ اهْلُق» :لاق «وكْرِشَو ٍناَطْيشلا ٌرَشَو يسفن رش نم كب دوعا تنا
 ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور هَكَعِجْضُم ٌتْذخأ اذإو ءَتْيَسْمَأ اذإو

 .ٌعيحص مح
 :لاق ىَسُمأ اذإ هيي .هللا يبن ناک : لاق ُهنع هللا يضر دوس نبا نَعو 2-66

 E كيرف RE لإ هنلإ ذل فلل حلاو هلل كلملا نسمأو اسما

 تر نف رش لك ىلع رمز الا را و لاف ةازأ الا

 هله ىف ان د نياق A E نال
 ْنم كب دوعا بر ءرّبكلا ءوُسَو ءلَسَكلا ّنم ك دوعا ّبَر ءاَهَدْعَب ام رو ةا
 َحَبْصَأَو انْحَبصَأ» :ًاضيأ كلذ لاق حبصأ اَذِإَو «ربقلا يف باذَعو ءراثلا يف ِباَذَع

 ر

4° 
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 :لاق ُهنَع هللا يضر - ٍةَمَجْعُملا ءاَخْلا ضب - بْيبُح نب هللا دبع ْنعو -
 نیحو یسمت چ لو دخ هللا وه ل اأو : ا ءهللا لوس يل لاق

 :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هار ءُّيَش لك ْنِم كيِفڪت ِتاَرَم ثالث عحبصت

 ْنِم امد : هللا لوسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا ضر َناَفَع نب َنامْثُْع ٌنعو - ١4517
 a ت 2 ت 0 “°1 ۶ م هم ۶ م ۶ 3 0

 هسا ممرض ال يذلا هللا مسب :ةليل لك ءاسمو موي لك حابص يف لوقي بع
 هرضي مل الإ ءتارم ثالث ُميِلَعْلا عيِمّسلا وهو ءامسلا يف الو ضزرألا يف ٌءيش

 . حيححص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور ٤ يش

 مونلا دنع هلوقي ام باب - 4

 ٍلْيَللا ٍفالِتْخاَو ضرألاو ِتاَوْمَّسلا ٍقْلَخ يف نإ :ىَلاَعَن هللا لاق

 ىّلَعَو ًادوُمُفَو ًاماَتق هللا َنورُكْذَي نيذّلا .باّجلألا يلوأل ايال ِِراَهنلاَو
 016٠ :نارمع لآ .تايآلا 4 ضرألاو ٍتاومّسلا يلح يف نوُوُكَتيَو , ْمهبوُنُج
1. 

 ىووأ اذإ ناك لإ هللا َلوُسر نأ امِهْنَع هللا يضر ٌرذ يبأو َةفيذحُ ّنعو -4

 . يراخبلا هود سونار اح | هللا كمساب» : لاق ِهِشاَرِف ىلإ

 هللا يِضَر ةمِطاَفِلَو هل لاق ةي هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر يلع ْنَعو 48

 اث اًرْبَكَف  امُكَعِجاْضُم اَمْذخأ اذإ :وأ ءاَمكِشارف ىلإ امّا اذإ» :امهنع

 ًاعبرأ حيِبستلا : ةياور يفو «َنيثالثو ثالث ادمحاو .نيثالثو ثالث اجو  َنيِئالَتَو

 . هيلع ٌقفتم «َنيِثالْنو ًاعَبرأ ريبكتلا» : ةياور يفو «َنيِئالَتَو

 يوأ اذإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا َيِضَر «ةريرُه يبأ نعو -

 غ ا ام يري آل ُهنإف هرارإ ةلِخادب ُهَشاَرِف ضمنيلف ءِهِشاَرِف ىلإ مُكُدَحَأ

 ييف َتكَسْمأ نإ فقرأ كبو ينج ُتْعَضَو ير كِمْساب :لو م

۳۹۱ 



 ٌقفتم «َنيِحلاَّصلا َكَداَبِع هب ُظَفْحَت ام اَهْظَفَحاَف ءاهتلسرأ نإو « اهمخزاف

 هيلع

 ّدخأ اذإ ناك اإ هللا لوسر نأ ءاهْنَع هللا يضر ءةشئاع ٌنعو ١-

 . هيلع ٌقفتم . ُهَدَسَج اَمِهب حَسَمَو ِتاَذْوَعُمْلاِب ارو هيدي يف ْتَْفَن ُهَعَجْضَم

 َعَمَج هليل لَك ِهِشاَرِف ىلإ ى اذإ ناك لي «ّيبلا َّنأ :امهل ةياور يفو
 لَقَو يقل برب ُدومأ فو ءدحأ ُهللا َرُه ْلُك :امهيف ارفف امهيف َتَقَن مث هيم
 هار ىَلَع اَمهب أدبي وِدَسَج نم عاطتملا ام امه َحَسَم ّمُث سالا برب دوعا
 .هيلع ٌقفتم . ِتاّرَم تالت كلذ ُلَعْفَي وِدَسَج ْنِم لبق امو ءهِهَجَوَو

 . قير الب فيلو ممن :ُتتلا» :ِةّللا لأ لاق
~n 1۲للا ر يل لاق :لاق امُهنَع هللا يضر «بزاع ن نب ِءاربلا نعو  

 َكَقِش ىلع مل قالّصلل ضو اصرف كَمَجْضَم تينا اذإ» : هلك

 يرهظ تأَجلَأَو < كيلا يرمأ ٍتضْوَفو كيل یشن تنلْسأ هللا :َلقَ .نميألا

 يذلا كباتكب تنمآ َكْيلإ الإ كنم یجنم الو اّجلَم ال كيل ةبهرو ةبغَر ءْكْبَلِ

 ام ّرخآ ٌنهلعجاو 4 ةرطفلا ىلع تم «تم ناف «تلسرا يذلا كينو َتلرْنأ

 تو 7
 . هيلع قفتم «لوَقَت

 هشارف ىلإ | ىَوأ اذإ ناک 5 يلا مل 0و

TT 

 52 ا 2 يقر منن ع ل 2205 08# مم
 نأ َداَرأ اذإ ناك ءب ءهللا لوسر نأ .هنع هللا يضر .ةفيذح نعو -- ٤4

 0 صه سا a © 5 2 0 5 نس 1 ا م سس سل ”لم مقام

 ثعبت موي فكباذع یف مهللا» :لوقُي مث «وهدلح تحت ىنميلا هذي عصو .لفري

 2 قرر # 000 ع م

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «كدابع

 2 يام م 5 ا م e يم كس e @ م ت
 ثالث هلوقي ناك هنأ ةيقو ءاهنع هللا ىصر (ةصقخ ةياور ْنِم دواد وبأ هاورو

۳4۲ 



 ءاعّدلا لضف باب - ۰
 'َلاَقو 1١. :رفاغ مك بس ينوُعذا مكبر َلاَقَو» : ىلع هللا لاق

 .ه8 :فارعألا «نيِدَعْعُملا ب ٌبحي ال إ4 ةَيْفْحَو ًاعرضت مكبر اوغدآ» : ىلاَعَت

 «ٍناعد اذإ عادلا وعد ا بيرق ينا ينَع يدابِع كلاس اذإو» : ىلاَعَت َلاَقَو

 ُفِشْكَيو ُهاَعَد اذإ ٌرطضُملا بيجي نم :ىلاَعَت َلاَقَو ۱۸١. :ةرقبلا ةيألا
 5١" :لمنلا ةيالا 4َءوسلا

 :لاَق E2 «ّيبنلا نع ءاَمُهْنَع للا َيِضَر يشب نإ ٍناَمْْلا ٍنَعَو 8

 . «ةدابعلا وه ٌءاَعّدلا»

 .ٌحيحَص ّنَسَح ٌتيدح :َلاَقَو يذمرتلاو ءَدواَدوبَأ ُاَوَر

 بحي يو هللا ُلوُسَر ناك :ْتَلاَق ءاَهْنَع هللا َىِضَر َةَسْئاَع ٌنَعَو - 5
 .ٍدْيَج دانسإب ٌدواَدوبأ ُهاَوَر .كْلذ ىو ام ٌحَدَيَو ءِءاَعْذلا نم ٌمماوَجلا

 يف انآ ْمُهّللا» :25 ىلا ءامُد رك ناك هلع َيِضَر ءٍسْنأ ْنَعَ - ۷

 . هْيلَع قمم الا َتاَذَع انقو «ةلسخ ةركخألا يفو 1 اًيندلا

 اذإو ءاَهب اَعَد ٍةَوعدب وُعْدَي نأ َداَرَأ اذإ سن َناَكو :لاَق هتياَوِر يف ُمِلَسُم از

 .هيف اهب اَعَد ِءاعذب وعدي نأ دار

۴4۲ 



 مُهَلا» لو ناک و ىلا نأ ىع هللا يضر وعش نبا نعو - ۸
 سس ا هام مب

 .ملسم هاور «ىنغلاو تاغلار «یقتلار .ىدهلا كلاس انا ينإ

 هملَع ْمَلْسَأ اذإ لجَرلا ناك :َلاَق نع هللا يضر ميش نب قراط ن ٰنَعو -۹

 ١ يل رفغا ٌمُهّللا» :تامِلكلا ءالؤئهب وعدي ْنَأ يف مث ةالصلا داع ينل

 . ملسم ةاور «ينقُرراو « ينفاعو «يندهاو « ينمخراو

 لوسراب :لاقف ly ءا يلا َعِمَ ُهنَأ قراط ْنَع ُهَل ةو يفو

 «ينمحراو : يل ٌرِفْغا ّمُهّللا :ّلَق» :لاق ؟يِبَر لأسأ نيج ٌلوقأ فيك ىلا

 .«كترخاو كاين كَل ٌمَمَجَت ِءالّؤنه َّنِإَف .ينقُرزاَو «ينفاعو

 لاق :لاق < ءامهتع هللا يِضَر صاعلا نب ورمع نب هللا بع ْنَعَو -

 . مِلَسُم هاور (كِتَعاَط ىلع انيوُلُ فرص بوأقلا َفّرَصُم ّمُهَّللا» : هللا ُلوُسَر

 هللاب اوستا ۰ لات دع يلا نع ن هللا يضر «ةريره يأ نعو _- ۷

 فتم «يادغألا او ياضَقْلا ِءوسو ءاَقّصلا كردو 2 ِءالَبْلا دهج نم

 . هيلع

 ه 2 ا خو Ê عع و ا او '

 .اهنم ةدجاو تذِز ينأ كشأ :نايفس لاق : ةياور يفو

 يذلا ينيد يل ٌحِلْصَأ ْمهّْللا» :لوقي للي للا وسر ناك :َلاَق ُهْنَعَو - ۲
 يلا ير ڃآ يل خاو ياعم اهيف يتلا َياَينُد یل يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه

 ْنِم يل ٌةَحاَر توملا ٍلعجاو ريخ لک يف يل ةدايز حلا لعجاو ,يداعم اهيف

 .ٌمِلْسم ُاَوَر رش لک

 :لُق» :6 للا ُلوُسَر يل لاق :َلاَق ءُهْنَع هللا َيِضَر ٠ ,يلع نع 17
 عع

 . «ينڏدسو «ينڍها مهللا

 ر و ا أ ل ط رو لاس 7 الا “ةا 08
 . ملسم هاور «دادسلاو ,ىدهلا كل ينإ مهللا» : ةياور يفو
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 مهلا :لوَُي : هيي للا ُلوُسَر ناک :لاَق هلع هللا َيِضَر « سنأ ْنَعَو - 4

 ْنِم كب ذوعأو «لَخْبْلاَو ء مَرَملاَو نبجلاو ,لَسَكلاَو ِرْجْعْلا ّنِم كب دوعا نا
 .ِتاَمَملاَو اًيحَملا ةف ْنِم كب دوعاو يقل ِباَّذَع

 : ملم اور «لاَجَرلا ِةَبَلَعَو نيذلا علضو» : ةياَوِر يفَو

 :ةهلق ىلا ,لوسرل َلاَق هنأ هلع هللا َيِضَر يذلا ركب يبأ ْنَعَو 0

 ًاملظ يفت تمل ينإ ملا .لق» : :َلاَق ءيتالص يف ِهب وعدا ءاَعُد ينم
 َكْنِإ ءينْمَحْراو كِدْنِع ْنِم ةَرِفْغَم يل رفغاَف بْن الإ َبونذلا في الو ريك

 . هيلع فم «ميجرلا روما َتنَأ

 ةثلثملا ِءاثلاب «ًاريبك» يورو (ًاریثک ًاملظ» "وزو «يتيب يفو» :ةياور يفو

 .ًاريبك ًاريثك :لاقيف ءاَمهنيِب عمي نأ يِغَبْيَف :ةدحوملا ٍءابلابو

 وعدي ناك هنأ لي «يبلا ِنَع هع هللا َيِضَر «ىّسوم يبأ ْنَعَ 5 34

 َتْنَأ امو «يرمأ يف يفارسإو «يلهجو يتتيلوخ يل رفغا ملل : :ءاعألا اذلهب

 «يدنع كلذ لکو ءيِدْمَعَ يئطحخو «يلزهو يدج يل رفغا مهلا 2 مَع
 هب ملعَأ تنأ اَمَو ءُتنَلْعَأ امو تزرشُ امو تر اَمَو ُتْمّدق ام يل رف مُلا

 . هيلع قت يدق ءْيَش لک ىلع تنو حولا َتْنأَو «مّدَقملا َتْنَأ ينم

 : هئا يف لوق ناك هلو ء يلا نأ هع هللا يضر َدَمِئاَع ْنَعَو - ۷

 . ملم اور (لَمْعأ ملام رش ْنِمَو ُتْلِمَع ام رس ْنِم كب ٌدوُعأ هللا

ةع ىللا ,لوسر ِءاعُذ ْنِب ناك :َلاَق اًمُهْنَع هللا يضر َرَمَع نبا ٍنَعو -_- ۸
 : 

 كِتَمَقِن انفو كفا كوو كِتَمْعِن رلاوز نم كب أ ينا ملا

 e ٍعيمجو

 : لوق لع ءهللا ل ناک : لاق نع هللا َيِضَر مقر نب ليز نو ~4

 ِنْبَقْلا ِباَذَعَو ) مرهلاو لخبلاو 3 لسكلاو زجعلا ن نم كب ذ دوم ى وإ مُهّللا»
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 مهل ءاهالوَمَو اهل تن ءافاكَر ْنَم ريح ٽن اَهَكَرَو ءاهارْقت يبت ِتآ مهلا
2 

 ْنِمَو « بشت ال سفن نِمَو َْشْحَي آل بلف ْنِمَو ءْعَفني ال ٍملِع ْنِم كب ُدرعأ ي ا

 . ْمِلَسُم هاور «اهل ٌباَجَتْسي ال ٍةوْعَد

 ْمُهَّللا :لوقي ناك لي هللا َلوُسَر نأ ءاَمُهْنَع ُهللا َىِضَر سابع نبا نَعَو 6

 . ُتَصاَخ كبو بأ كبو ُككوَت كيلو تنا كيو ,تنلشأ ك
 تنا .تنلعَأ امو تَرَ امو ترآ امو تمد يل رفغاف ا كلو

 . تن الإ ةلإ ال حملا تاو مدقملا

 . هيلع و ىف «هللاب الإ َةوق الو لوح الود فاو لا نفسي دار

 ِءالڙلهب ب وعدي ناک هلك ا نَا ءاَهْنَع هللا يضر ةشئاع نع 14

 غلا رش رش نمو راثلا باذَعو يالا نتف نم كب ٌدوعأ يئإ للا : : تاملكلا

 .هرقفلاو

 يبأ ظفل اذهو .ٌحيحص ٌُنَسَح ٌتيدح :َلاَقو يذمرتلاو ءّدواد وبأ ُهاَوَر
 .دواد

 ُهْنَع هللا َيِضَر ءِكِلام نب ةَبطق وهو مَع نع ًةَقالَع نب دايز نو - ۲
 ءقالحخألا ِتاَرَكنم نم كب ُدوُعَأ ين | هللا :لوقُي ذك ةا ناك :لاق

 يا : َلاَقَو يذمرتلا هاور (ِءاوهألاو «رلامعألاو

 يمْلَع :هللا َلوُسَر اي ٌتْلُق :ّلاَق ُهْنَع هللا ّيِضَر ِدْيَمْح نب لكس نَعَو 8
 نمو «يرصَب رش نمو « يهمس رش ْنِم كب ذوعآ ينإ مهلا : لق» : لاق . اع

 :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ اور ( ينم نمو «يبلق رش نيو « يناسل رش

 نايس ينج

 9 ٌمُهّللا» : لوي ناک وا اا نأ ءُهْنَع هللا يضر سنا نعو - ٤4

 دواد وبأ ةاَور ) ماقسألا ايمو )2 ماذُجلاو «نونسلاو 3 رصَرَبْلا ْنِم كب د
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 :ٌلوُقي ف هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق هْنَع ُهللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -
 ءةنايجلا نم كب ُدوُمَأَو « ٌميجضلا نشب هاف ءعوُجلا َنِم كب ُدوُعأ ي نإ مهلا

 .«ةناطبلا تسب اهنإف

 . حيحص ٍدانسإب دوادوبأ ُهاَوَر

 نع ٌتزجع ينإ :لاقف هداج ًاناَكُم نأ ةن هللا يضر 3 يلع نعو - ٦

 ناكر هل للا لوُسَر ٌَنهنمْلَع املك كمع الأ :لاَق . ينا . يتباَتِك
 كارخ نع كلالحب ىنفكا ٌمهّللا» : لق ؟َكْنَع هللا هدأ اید ليج لم َكْيَلَع

 . كوس نُمَع كِلضفب ينِنغَأو

 . ٌنَسَح ثيدح :لاقو يذمرتلا ةاور
 هاب ْمّلَع كل يلا نأ ءامُهْنَع هللا َيِضَر ؛ِنْيَصْحلا نب َناَرْمَع ْنَعَو - ۷
 . «يسفن رش نم ينذعأو يِدْشُر ينمهلا ُمُهَّللا» :امهب وعدي نيتمِلك انيصخ

 . نسخ ثیدح :لاقو يذمرتلا اور

 :َلاَق ءَ هللا َيِِخَر ,بلطُملا ٍدّبَع نب ٍساّبعلا لضفلا يب أ نَعَو - 4

 َةَيِفاَعلا هللا اوُلَّس» :لاَق «یلاغت هللا هلأشأ ادْيَش يبلع : هللا لورا تلف

 لاق < ىلاَعَت هللا ةلأسأ اعيش نمل :هللا لوسراپ :تْلَقف تج م ءامايأ ٌتْنَكَمَف

 هاور . «ةرخالاو اًينَدلا يف ةيفاعلا هللا اوس ؛ هللا e ايد 00

 ماب ءاَهنَع هللا ّ يضر «ةملس َةَمَلَس ّمأل َتْلُق :لاق بشوخ نب رهش ْنَعَو - ۹

 رك ناک :تلاق ؟كدنع ناک اذإ , هلْ هللا E ِءاعذ رك ناک اَم نينِم ؤملا

 ٌتيدَح :َلاَقَو يذمرتلا ُهاَوَر «ٌكِنيِد ىلَع يبلَق ْتَْت بولقلا َبْلَقُماَي» : ِهِئاَعُد
 . نسج

 ءاعُد نم َناك» : هِي هللا ُلوُسَر َلاَق ّهْنَع ُهللا َيِضَر ءِءاَدرَّدلا يبأ ْنَعَو -
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 سامو ص

 قفلت ىلا للا لجل نع بح كبح كلاشأ ينإ ٌمُهّْللا» : ل واد

 هاوز «ِدِرابلا ِءاملا َنِمَو «يلُهأَو «يسفت نم يلإ ٌبَحأ كبح لّعجا مهلا كبح

 نس دخ :لاَقَو يذمرتلا

 اذاّيب اوظلأ» هلي ءِللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هلع هللا َيِضَر « سنأ ْنَعَو -۱

 0 « ماَركإلاَو لالجلا

 لاق ءّيِباَحَّصلا رماع نب َةَعيِبَر ِةَياَوِر نم ٌيئاَسْنلا ُهاَوَرَو يذمرتلا هاور
 0 .دانسإلا حيحص ك : مكاحلا

 ةَوْعَدلا ِهِذله اوُمَرْلا :هاَنْعَم ةمجعملا ءاظلا ٍديدشتو مالل رسكب «اوظبلأ

 . اهنم اورْثكأو

 ءاَعَدِب : ل هللا ُلوُسَر اَعَد :َّلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَماَمُأ يبأ نَعَو -5
 هلم طفح مل ريثك ٍءاعُدب توعد هللا َلوُسْر اي : :انْلُق يَ هلي طفشت مل ری
 نم كلاس ينإ ٌمُهّللا» :ُلوُقَ ك كلذ ُعَمْجَي ام ىلع مکا الا :َلاَقَف انيس

 كين هن اتا ام ٌرَش نم كب وع E ٌدُمَحُم كيبن ُهنِم َكلَأَس ام ريخ

 هاور «هللاب الإ م ة الو لوسالو البلا َكْيَلَعَو ُناَعَتْسُملا َتْنَأَو ةي دمحم

 . نسخ ثيدح :ّلاَقَو يذمرتلا

 يللا لوسَر ٍءاَعُد ْنِم ناك :لاَق ءُّهنَع هللا َيِضَر ءٍدوُعْسُم نبا نَعَو - ۳

 لك نه ةَمالَسلاَو كِتَرِفْم مئازعو < كِتْمْحَر تابجوم كلا ينا مهلا : ةي : ل

 . هرانلا نم َةاَبْتلاَو ءَةنَجلاِ ٌروُفلاَو رب لک نِ ةَميِْلاَو 1 ملأ

 . مِلسم طرش ىلع ٌحميحص ٌثيدح :َلاقو هللا دبع وبأ مكاحلا هاور

 بيغلا رهظب ءاعّدلا لضف باب ۱

 انآ رِفغا ابر :َنوُلوُقُي مِهِدْمَب ْنِم اوُءاَج َنيِذَلاَوِظ :ىلاغعت ُهللا لاق
 مِفْغَتْساَو» : ىلاعَت لاقو ٠١. :رشحلا «ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو
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 َميِهاَرْبِإ ْنَع ًاراّبخإ ىلاعت َلاقو .14 :دمحم#تانمؤملاو َنيِمْؤُمْلِلَو ءَكِبَْذِل

 . ٤١ :ميهاربإ «تاَسجلا موقي موي َنيِنِمْؤَملِلَو يَدِلاَوِلَو يل فغا انب ر : كي

 » :لوقي لو هللا لور مس هنأ ُهْنَع هللا َيِضَر ِءاَدرَّدلا يبأ ْنَعَو -4
 هاور 1 لشهب َكَلَو ُكْلَمْلا لاق الإ بيغلا رهظب هيخأل وعدي ملسم دبع نم

 رهظب هيخآل ملسُملا ِءرَملا ةَوْعَد» :لومي ناك ةه هللا َلوُسَر نأ ُهَنَعَو 0
 لكوملا ُكَلَملا لاق ريخب هيحخأل اَعَد اَمْلُك ُلكَوُم ُكَلَم سار َدْنِع ءٌةَباَجَتْسُم بْيعلا

 . ملسم هاور « لثه كلو ءَنيِمأ :هب

e YoY 

 TT «ًاريخ هللا ا : ا هيل مْيَص

4 

 .حيِحَص نسخ ُتيِدَح : لاو يذمرتلا هاور

 ىلع ارعزج الر : ةَ هللا لور لات :لاق ُهْنَع هللا يضر ٍرياج نعو - ۷

 هللا َنِم اوقفاوت ال < ېکلاوُمَ ىلع اوعذت الو ءمكدالوأ ىلع اوُعْذَت الو «مکیشآ

 . ملسم هاور «مکَل ٌبيِجَتْسَيِف «ٌءاَطَع اهيف لأسُي ُة ةعاس

 ام برقا, :لاق ليي هللا لرز نأ ةنع هللا يضر ةريرُه يبا نَعو 14

 0 اورئكأَف ؛دجاس وهو هبر نم ديعلا نوكي

 اي

  E RSهيلع ق ت .

 عبط وأ « مثإب حدي مل اَم ِدْيَمْلل باَجتسُي لار ال» : مِلْسُمل ةو يفو

 م6 ©

 دق :لوقنو :َلاَق ؟ُلاَجْعِتْسالا ام هللا َلوُسَراَي :ليق ؛ «لجغعتسي ملام ء محر

۳44 



 ُمَدَيَو كلَ دنع رحيق يل ُبيِجَتْسَيَرَأ ملف ٌتْوَعَد ْدَقَو توعد
 , ءاعّدلا

 ِءاَعَّذلا يأ : هلي هللا لور لیق :َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر ةَماَمَأ يبا ْنَعَو -

 يذمرتلا هاور «تابوتكملا ِتاَوَلَّصلا َرْبُدَو رِخآلا ليللا فْوَج» :لاق ؟عَمس هس

 000 لاقو

 و : لاق و هللا َلوُسَر نأ ُْنَع ُهللا َيِضَر ٍتِماَّصلا نب ةداَبُع ْنَعَو 0١-

 ءوسلا نم ُهْنَع َفَرَص وأ ءاَماَيِإ هللا هاتآ لإ وعذب لات هللا وعذب مِلَسم ضرألا

 :َلاَق ٌرثكن اذإ : .موقلا َنِم لُجَر َلاَقَف «مِحَر ِةَيِطَق وأ ئاپ ځي مل اما .اًهلثِم

 . «رتكأ هللا»

 يبأ ٍةَياَوِر ْنِم مكاحلا ُهاَوَرَو :حيجص ْنَسَح ثيِدَح :لاقو يذمرتلا هاور

 .«اهّلْثِم رجألا َنِم هَل َرْجَّذَي وأ» :هيف دارو ليس
 ا ا ا ق2 رور ر ا ا او نع

 ال ْميِظَعلا شْرَعلا بر ُهللا الإ هلإ ال ُميِلَحْلا ٌميظعلا هللا الإ ةللإ ال» :بركلا
 ٌيفتم « ميركلا شّرعْلا ترو« نضرألا تروس تاراجتشسلا ثراذلا الإ أ
 . هيلع

 مهلضفو ءايلوألا تامارك باب _ ۴۳

 َنيِذْلا َنوُنْوْحَي ْمُه الو مهبل ٌفْوَح ال هللا َءاَيِلْوَأ نإ {i : ىلاَعَت هللا لاق

 ِتاَمِلَكِل َلِيِدْبَت ال ٍةَرخالا يف اَينَدلا ٍةايَحلا يف ىَرشُبلا ْمُهَل نوقت اوناکو اونم
SE 0 

 0 اب نق اقر ادن ل
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 ْمُهوُمتْلرتْعا ذإوإل . ىلاعت لاقو .۳۷ : نارمع لآ «ٍباَسج رغب ًءاشَي ْنَم قرر هللا

 محل ینو .عمخَر نم مكبر محل رب فهلا ىلإ اوو للا الإ َنوُدْبَي امو
 .نيمبلا تاد مِهِفْهَك ْنَع روات ْتْعَلَط اذإ ٌسْمشلا ىَرتَو ءًققري مُكرْمأ نم
 . 17 ء١٠ :فهكلا 4 لاَمّشلا َتاَذ ْمُهْضِرَقَت تَبَرَغ اذإو

 نأ اَمُهْنَع هللا َيِضَر ييدصلا رٻ يبأ نب ِنَمْحّرلاٍدْيَعٍدَمَحُم يبأ نعو - ۴۳

 ماَعط هذن ناک نم : 0 لاق هک ينلا نأو اف ًاسانأ اوناک ةفصلا تاحضَأ

 ) سداسي ٍسماخب تهدنلف قعَبرَأ ماَعط دنع ناک نمو «ٹلاثب هذيل « نين

 رضع ال يبا قلطناو ةّنالشب َءاَج ُهْنَع هللا َيِضَر ركب اب نو «لاق امك و

 کک ءءاَشِعلا ىَّلَص ىَتَح تبل م هل يللا دنع ىشعت ركب انأ نأ

 أ :لاق ؟كفايضأ ْنَع كسبحام : هتأرما هَل تاق . .ُهللا ءاش ام ليلا نم ىضم ام َدْعَب

 لنأ تهدف لاق ْمِهيَلَع اوُضَرَع دقو َءيجت یت اوب : تَلاَق ؟مهتيشع ام

 ُهَمْعْطَأ ال هللاو ًائينُم ال اوك :لاَقَو بس دج رغ اي :لاقف «تأبتخاف

 ىتح اَهنِم رثكأ اَهِلَفْسَأ ْنِم ابر الإ ٍةَمَقَل نم ُذَحَأَت انك ام هللا ْمِئاَو : لاق أدب

 : هتأرمال اقف ركب وُب اَهَيَِإ رن كي لق تنا ام َرَمكأ َتَراَصَو «اوعبش

 لبق اهن ٌرثكأ نالا يهل ينْيَع ةر ال :َتَلاَق ؟اًذنله ام ٍسارف ينب اا

 ينعي ا ناکام E كلذ

 مهن لز ل عم هَ رفع ينا اقرت o موق نيبو

 . َنوُعَمَجُأ اهنم اوُلكَأَف « لج لك عم مك ملأ هللا ءسان

 تفلحف معطَت ال ةأرملا َتْفَْلَحَف .همعطَي ال ركب وُبَأ فل : ةياور يفو

 :ركب وبأ لاقف هَمَمطَي ىّ هوُمَعطَي وأ ءهَمفطَي ال نأ فايضألا يأ - لا

 تبر الإ هَل َنوُعْفرَي ال اوُلَعَج ءاوُلكَأَو َلكأَف « ماعطلاب اَعدف !ٍناَطْيَشلا نم هذه

 يع ورق :َتَلاَقَف ؟اده ام ا ا :لاقف ءاهنم رْثكأ اًهِلْفْسَأ ن
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 لكا هنأ َركَذَف لكي يلا ىلإ اهب ٌتَعَبَو ءاوُلكأَف ءلكأت نأ َلْبَق اَهْنِم ركل نالا اإ

 ,اًهنم

 لطم ينإَف كفاّيضأ َكَنوُد :ٍنِمْحَرلا ِدْبَعِلَلاَق ر اَبأ نا :ِةياَو يفوا

 0 «نئمحرلا ُدِبَع َقَلَطْناَف «ةيجأ نأ لبق مهار 7 عرفا ذلك يبل ىلإ

 ام :اوُناَق ءاوُمَعْطا :َلاَق ؟انلزنم بَ َنْيَأ :اوُلاَقَف اوُمَعطا :َلاَقَف دنع امن

 و EE ْمُكاَرِق انَع اوُلَبقا :لاق ءانلزنم بر َءيچپ ىت َنيلكأب

 ام : :ٌلاَقَف هع تينت ت ءاج امل «ّيََع دجُي هنآ ت َتْفَرَعَف اباق هن نقلل

 ا :لاق مث نيكل نوعا ع :ٌلاَقَف «هوربخأف ؟مَتْعََص

 تجرح !َتْنِج تئڇ امل يتوَص ُعَمسَت تنك نإ َكِيََع تمس رع اي :لاَقَف ءٌتكَسُف

 ال ِهّللاَو ينومترظتلا اَمْنِإ :لاقف .هب انان ءَقَدَص : اوُناَقَ ,َكفاّيضأ ْلَس :ٌتْلَقَف

 ال مُكَلاَم ْمُكَلْيَو :َلاَقف ةَمَعطَت ىح همَعطن ال ِهللاَو : َنوُرخآلا لاف ليلا هُمَعطأ

 .هللا مسي :لاقف ءهَّدَي ٌعضْوَف هب َءاجف .كتماعط تاه ؟مُكاَرَي انَع نوبت

 . هيلع قفتم .اوُلَكأو لكأف «ِناطيشلا َنِم ىلوألا
 0 .ةلكاس نون مث ؛قمومضم ٌةمجعم نيب رك : هلوق

 م :هلوق . ٌمطقلا :عدجلاو تش : يأ عّدجف» : :هلوقو «ءلهاجلا يبل

 .ُبَضْعَي .ّيَأ « ميجلا رسكب وه يلع

 اًميف ناك دق : ل هللا لور لاق : لاق هلع هللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -
 هاور «رَمُع ُهنِإف ىٌَدَحَأ يتم يف كي نإف ءَنوُئَدَحُم سان ممل َنِم مل
 :ٍبْهَو نبا لاق امهتياور يفو «ةشئاع ةياور نم ملسم هاورو , يراخبلا

 يم قرا

 .نومهلم : يأ نو دلو

 ا ةفوكلا لَا اَكَش لاق ءامهنع هللا ّن يضر ةر نب راج ْنَعَو „0۵
05 

ar 
 نع هللا , يضر «باطخلا نب مَع ىلإ نع هللا يضر 3 صاف يبأ نبا : ينعي

 ٌلَسرَأَف ٠ يلي ني ال هنأ اوُرَكَذ ىتح اوس ارامَع ا لتا لَ

 تفر



 اًمأ : :لاقف .ىَلَصُم ٌُسَِحُت ال كنا َنوُمْعْرَي ءالؤنه نإ ءقاحسإ ابأ اي :لاقف لإ

 يّلصأ اَهْنَع مرخأ ال ةع هللا لور ةالَص مهب َّلَصَأ تنك ينإَ هّللاَو انآ

 كب نَا كِلْذ :لاق ِنييرخألا يف جاو ءنيلوألا يف ُدَكْرَأَف ٍءاَسِعلا َةالَص

 ةفوكلا لفأ ُهْنَع لاسي ةقوكلا 8 ًالاَجر وا - الجر ُهَعَم َلَسْرَأَ ءٌقاَحْسِإ اأ ای

 « سْبَع يتبل ادم لح ىَتَح ءأفوُرَْم نوي هلع لاس الإ ًادجشم عَدَي ملف
 ْدِإاَمْأ :لاَقَف َةَدْعَس اب یکی داق نب ٌةَماَسُأ ُهَل لاقي منم لُجَر َماَقَق
 نك لدن الو «ةيوسلاب مقي ةي الو ٍةُبرسلاب ریس ال ناک اس نإ انتدشن

 باک اًذنه كدْبَع ناك نإ ل : ثالثب نوح ِهللاَو اما :ٌدْعَس لاق .ةّيضقلا
 وقل

 اذإ كلذ َدْعَب ّناكَو .نتفلل ُهْضَرَعَو ر د ْلِطَأَو e لطأف هةَعْمْسَو ٌءايِر ما

 . كْعَس ٌةَوُعَد 00 کک : لوفي ليس

 هوم هم 2

 ب ورا نعال سر ا كا ي هنا لع يب طش

“wool o 

 هللا َيِضَر . لقت نب وِرْمَع نب دَر َنْب ديِعَس نا ِرِئْبُزلا نب ب ةورع نعو - 51
 ْنِمائْيَش ذأ هَ تعدو ءمككحلا ِنْب نازم ىلإ | سوا َتْنب ىو هما هَ

 ,لوُسَر نِي ُتْعِمَس يذل عب تَه اهِضزأ نِ دنا تنك انآ :ٌديِعَس لاَقف ءاَهِضْرَأ

 يك هللا لوتس تنبت :لاق ؟ هللا ِلوسَر نِي تْعِمَس اذا :لاق ؟! ي هللا

 هَل لاقف (َنيِضَرَأ عبس ىلإ ُهَفوُط ملظ ضرألا اش لأ نما :لوقي

 مغأف بذاك تناك نإ مُلا :ٌديِعَس لاقف ءاَّذه َدْعَب هيب كلأسأ ال :ُناَوْرَم

 يه اَمَنيَبَو ءاَمُرَصَب ٌبْهَذ ىتح تنام امف :لاق ءاَهِضْرَأ يف اُهْلتقاو ءاهرصب

 . هيلع ٌقفتم . ْتَناَمَف ٍةَرْفُح يف ْثَعَقَو ذِإ اًهِضْرَأ يف يِشْمَت

TD مم 

 ار هنو هم مَع نِ هللا دبع نب دير نب دمحم ْنَع ملسمل ب باور يفو

 ِراّدلا يف رشي ىلع ْثرَم اهنأو ءِليِهَس ةع ينتباصأ لوقت َرُدُجلا سمتلت َءايمَع

 .اهّرْبَق تئاکف ءاهيف ٌتَعَقَوَف .اهيف ُهَتَمصاخ يتلا
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 يناعد ُدْحُأ ترضخ امل :َلاَق اَمُْنَع هللا َيِضَر هللا بَ نب باج ْنَعَي - 01 ےل # ع
 ِ,يبثلا ٍباَحْضَأ ْنِم لتي ْنَم وأ يف الوَُمَم الإ ىناَرأ ام :َلاَقْف ليلا نب يبا

 يلع ناو الپ ءوللا لوُسَر سفت ريع فْ يلع را يدب رتا ال ي ينإو ٠
 ُهَعَم تنْقَدَو « ليف وأ ناکف انحَبصأَف .ًاريخ كاوخأب ٍصوتساو «ضقاق اني

 ءرُهْشأ ةت َدْعَب ُهتْجَرْحَتْساَف رخآ َعَم ُهكرتَأ نأ يسفن بو مل مت يرق يف رخآ

 . يراخبلا هاور . ٍةَدِج ىلع رْبَق يف ُهتلعَجَف ذَا َرْيَغ هتعضو میک وه اذإق

Nنمار و ا تاما رب رج أ هل هلا  

EL 

 «ريضح نب ديس نيلجرلا نأ اب يفو «قرط نم يراخبلا هاور

 .اًمُهْنَع هللا َيِضَر رشپ نب دابو

 رشع عي هللا وسر ْثَعَب :َلاَق «ُهنَع هللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ ن ّنَعَو 48
 20 يضر «ٌيراَصنألا تناثرورب مصانع مهناع او و اني طهر

 لاقي لذه نم يحل اور ا قَأدَهلا اوُناَك اذإ ىتح اوقلطنا

 امَلَف .ْمُهَراَثا وفا « مار لجر ا ءناَيحل ونب : مهل

 :اوُلاَقَف ءموقلا مهب طاَخَأف عير ىلإ اوُؤَجْل ةياحضأو ْمِصاَع مهب يأ

 مِصاَع لاقف دا  مكنم لفت ال نأ ٌقاَنيِملاَو دهَعلا كلو مكيديأب اوطْعاَف ءاولزنا

 تك انه ربحا | :رفاك ةن ىلع لزنآ الف اناا أ موقلا ایا ءتباث نبا

 «قاثيملاو ا ىلع رقة ُةَنالَث ْمِهْيَلِإ لرو ءامصاع اوُلَمقَف لبتلاپ ر ی
 راتو اوَقَلطأ مُهْنم ام اونكمتسا امل .ٌرخآ لجَرَو ةنْثُدلا نب ديرو بيب مهن
 نإ ينشأ ال لورا ُلّوَأ اذنه :ثلاثلا لجرلا لاق .اًهب ْمُهوُطَبَرَف ‹ مهيِسَق

 ولت ٠ «مهبخصي نأ ىبأف .هوجلاعو ورَجُف ٠ «ىلتقلا ديرب ٠ هوسا ءالؤنهب يل
 عاتباف ٠ «رذب ل دع ا ا ىتح ءةنثدلا نب ليزو «بيبخب اوقلطناو

 تراحلا َلَتَق ْوُه ُبيَبح َناَكو ابيب فانم دبع نب ٍلفون نب راغ نب ثراشلاوُك
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 ٍضْعَب ْنِم راًعتساف فلَتَق ىلع وْعَمَجَأ ىتح تح ًاريبأ مُهَدع بیخ تبل «ردب موي

 هنأ ىتح ٌلفاَع َيِهَو اهل ينب َجَردف ُةَتَراَعَأَف اهب ٌلحَتسَي یّسوم ثراحلا تائب

 :لاقف . بيخ اًهَفَرَع ٌةَعْرَف ْتَعِرْفَف يَ ىَسوُملاَو هِذخف ىلع ُهَسِلْجُم ُهَتَدَجْوَف

 نِي ارح ًرييبأ تيآر ام هللا :ٌتَلاَق !َكِلَذ لمفال تنك ام هلأ نأ َنْيَشْحنَ

 هل ن

 ٍديدحلاب ّقْ هل هنو هِي يف بني نِ ًافطق لكي امي هدو ذل هللاوف «بیبخ

 نه وب اوُجَرح ا يي هللا رر زر هل : لوقت تاکو رَت نم کب امو

 م وکر ننكر لص ينوُعَد کک 0 0

 1 ادا تأ مني الط ادَدب نا 0

  oTهلإلا  Eرش لاا ىلع را 0

 م م

 ينعي - -ربخَأو اللا ًارْبَص لق مل لكل نس وم بيخ َناَكَ
 نب مصاع ىلإ ,شيرف نه سات َتْعيو مهرب اوبيصُأ مو ُاَحْضأ - ب ينل
 ْنِم الجر لق ناو ءُفَرْعُي ُهْنِم ٍءيَسِب اوَتْؤُي نأ ليف هنا اون ا تا
 اورِدقُي ملف ٠ نيل نم تمم رثثلا نب شلال رمصاعل هللا ْتَعَبف «مهئاَمْظُع

 يراخبلا هاور ايش ُهْنِم اوُعطَقَي نأ

 .ٌلحنلا : ُرْيَذلا . ٌباحّسلا : ُةَلْظلاو «ٌمِضوم :ةأذهلا : لوق اوال

 ٍةَدِب عم :لاق ءرسك نمف ءاهحتفو ِءابلا ٍرّسكِب «أدَدِب ْمُهَلتكاد : لوقو

Eْمُهْنم جاو لكل ُةَمِسَقنُم ًاصصج ملفا :هانعمو .بيصنلا يهو  

 : يذلا نم لاو دب دخلا ,لتقلا يف َنيِقّرْفَتُم : انعم : لاَ «َحتف ْنَمَو ءُبيِصن

 «باّتكلا اذه ْنِم اهِعِضاَوَم ىف ٌتقبس ٌةَحيِحَص ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو

 « ِجْيَرِج ثيدح اهْنمَو َرِجاَّسلاَو ٌبِهاّرلا ىتأي ناک يذلا مالُعلا ٌتيدح اهنم

 يذلا لْجّرلا ثيدحو ءَرْحّصلا مهيَلَع ْتَقَبَطَأ َنيِذلا راغلا ٍباَحْصَأ ٌتيدحنو
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 يف لئالدلاو .كِلذ ٌرْيَغَو ءنالف َةَقيِدَح يسا :لوقي باحسلا يف اتوص ٌعمَس

 .ٌنيِفوتلا هللابو ةَروُهْشَم ةريثك بابلا

 هنع هللا يضر َرَمْع تْعِمَس ام :َلاَق اَمُهْنَع هللا ّىِضَر َرَمُْع نبا نَعو 86
 ق ق رق م رقع هن كل همام عر
 .يراخبلا هاور . نظي امك ناك الإ اذك هنظأل ىنإ : طق ءىشل لوقي



 اهنع يهنملا رومألا ا 1

 ناسّللا ظفحب رمألاو ةبيغلا ميرحت باب - 5
 مخل لكا نأ مكذحأ بحب اضف ْمُكْضْعَي بَ الو : ىلاَعَت هللا َلاَق

Eلاقُو . ۱۲ :تارجحلا ميجر باَوَ هللا نإ للا اوقتاو  
 كيلرأ لك اقل رصبلاو سلا نإ مْلِع وپ كل سيل ام فقت بفشل ارا 0
 ُبيِقَر ِهْيََل لإ ٍلْوَق ْنِم طفلي ام : ىلا َلاَقَو ."5 :ءارسإلا الوسم ُهْنَع ناک
 .14 :ق «ٌديتَع

 هه مو هرو#

 6 0 e لكر قبال ملقا.

 دالا يف كيت كلو ورك مارح ىلإ حابملا الحلا رب لا ع

 .ءْيَش اَهْلِدْعَي ال ٌةَمالَّسلاَو

 هّللاب نم وي ناک ْنَم» د

 ٌقفتم «تمصيل وأ ءًأريخ لقيلف ءرخآلا مويلاو

eأريح مالكلا ناك اذإ الإ  
 . ملكي الق ٍةَحَلْصَملا ٍروُهَظ يف كش ىَتَمَو ُهَتَحَْلْصَم ْتَرهَظ يذلا وهو

 َنيِمِلْسُملا يأ هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق :لاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ىَسوُم يبأ ْنَحَو -5
 . هيلع ٌقفتم ييو ِهِناَسِل ْنِم َنوُمِلَسُملا مِلَس ْنَم» :َلاَق ؟لضفأ رقم #
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 س ا ها

 ملتي دعا نإ» :لو مَ هلك يلا َعوَس هع هللا َيِضَر ةرْيَرُه يبأ ْنَعَو -5

 ل E يس اان هيكل

 . هيلع

 ال ْمَأ ريخ اهنأ ركفتي «نيبتي : ىنعمو

 هللا ٍناَوْضِر نم ٍةَمِلَكلاب ملكتي دبل َّنإ» :لاق لكي يلا نع ُهْنَعَو - ٠6
 ْنِم ٍةَمِلَكْلاب ُمّلكَتيَل َدْبَعْلا َّنإَو ِءِتاَجَرَم اب هللا عفر اب اهل يب ام یلاغت

 . يراخبلا هاور «منهَج يف اهب يوُهَي الاب اهل يَقلُي ال ىلاَعَت هللا ٍطْخَس

 نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ّينَرُملا ِثِراَحلا نب لالب نمحّرلا ٍدّْبَع يبأ ْنَعَو -5
 ناك اَم ىَلاعت وللا ناوضَر ْنِم ٍةَمِلَكْلاِب ملكَتيل لجرلا نإ» :َلاَم ةي هللا لور

 e TEE مري ىلإ ُهَئاوضر اهب هل هللا ُبّتكَي َتْعَلَب ام ْعُلبَت ْنأ ْنْظَي

 UME LN نو ضرك ككل
 .هاَقْلي موي ىلإ ةطخس

 . حيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلاو نأطْوُملا» يف كلام هاور

 ىتّدَح هللا َلوُسَر اي ٌتْلَق : لاق ُهْنَع هللا َِضَر هللا ٍدْبَع نْب نايس ْنَعو -۷
 ام ٌفَوخأ ام هللا لوسر اي :ٌتْلُق (مقتسا 0 هللا يير ل : لاق هب مصتعأ رمأب

 ٌتيدح :لاقو يذمرتلا هاور «اذنه» :َلاَق مث ءدِسْفَن ٍناَسِلِب ذخأف ؟يلع فاخت

 اوُرتكُت الر : هلي هللا لور لاق :َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر َرَمُع نبا ِنَعَو -4
 ْنإَو !بْلَعْلِل ةَوْسَق ىلاَعَت هللا ٍركذ رْيْعب مالكلا َةَرْمَك ّنِإَف وللا ٍركِذ ريع مالكلا
 . يذمرتلا هاور «يساقلا ُبلقلا هللا نم نالا دبا
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 هللا ُهاَقَو ْنَم» : ل هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هلع ُهللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 4

 ُتيدَح :لاقو يذمرتلا هار «ًةنجلا لحد ِهْيَلْجِر نيب ام َرْشَو ءهيِيحَل نيب ام رش

 ؟ةاَجْنلا ام هللا َلوُسَر اي ُتْلُق :َلاَق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ِرِماَع نب َةَبَقُع نَعَو -
 يذمرتلا هاور «كتئيطخ ىلع كباو كتي كْعَسلَو كَتاَسِل ُكْيْلَع كِسَمأ» : لاق

 حبصأ اذإ» :َلاق هو يتلا ٍنَعُهْنَع هلا َيِضَر ّيِرْدحلا ٍديعَس يبأ ْنَعَو - ١

 : كب نحن انا ءائيف هللا ا لوق ناَسْللا ركن اهلك ءاضغألا نإ مدا نبا

 يذمرتلا هأور «انججوعا تججوعا ِنِإو انمقتسا تمَقَتسا نف

 و ورگ 2 هَ 00
 . هل عضختو لذت يأ :«ناسللا رفكت» ىنعم

 لمْعب ينربخأ هللا لوتسر اي تلف :لاف هع هللا يضر ْذاَعَم َنَعَو 6

 ريل و « ٍميِظَع ْنَع َتْلَأَس ٌدَقَل» :َلاَق ؟راثلا َنِم ينُدِعاَبيَو ٌةْنجلا ينجي

Eيتو ةالّصلا مي ايش هپ كرشت ت ال ةللا دعت :  

 اربح باو ىلع كلذ الأ :َلاَق ْمُث َتْيَبلا جحتو ناصَمَر ُموصَتَو «ةاكرلا

 نم لجرلا ةالَصَو .راثلا ُءاَملا ؛ىفطُي امك ةئيطّحلا ىفطت ةقدصلاو هنج موسعا

 o ل الا :الت مث «لبللا بفرص
 ةورذو و ءرمألا سأرب ربا الأر :لاق م 0 : ةدجسلا «نوُلَمْعي9

 ياتلار الإ رمألا سأر :لاَق هللا 00 اي ىلب :ُتْلَق «هِبانَس

 هللا َلوُسَر اي یل : ٌسْلُق ؟ِهّلُك كلذ كالمب كرب الأر :َلاَق مث داَهجللا همان ٌةَوُرْدَو

 ا ودعا قمل اكو هللا لوسر ان :تَلق هاذه َكّْيَلَع ٌفكو :لاَق هناسلب ٌلَخأَف

 الإ مههوُجَو ىلع ٍرانلا يف سانلا بكي ْلَمَو !َكّمُأ كلك َلاَقَف ؟هب ملكت

 قبس دقو «ٌحيحَص ٌنَسَح ثيِدَح :لاقو يذمرتلا هاور . (؟مِهِتِْسْل دئاصخ
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 ام َنوُردنأ» :َلاَق  ِهّللا َلوُسَر ْنَأ ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو - ٣

 نإ َتْيَرْفَأ : لبق هركي اَمب َكاَحَأ َكُرْكِؤم :َلاَق ُمَلعَأ ُهلوُسََو هللا :اوُناَق «؟ُةنيِفلا
 هيف نكي ْمَل ْنِإَو ُهتبتْا ِدَقَف لوقت ام هيف ناک ْنإ» : ل

 . ملسم هاور هب دق لوم

 مَ وخ يف لا و هللا لو سَر نأ نع هللا َيِضَر ةرْكَب يبأ ْنََ - 4
 مارح ْمُكْضاَرْعَأَو «مکلارمأو ءمك ىمكءامد نإ : عادولا 4 ةجح يف نب سلا

 ُتْعْلَب لَم الآ ءاذنه مُكِدَلَب يف ءاذنه ْمُكرهش يف ءاذنه مکموي ةَمْرُحَك مكُيَلَع

 . هيلع ٌقفتم

 ةّيِفَص ْنِم كْبسَح هي ىلإ تلق :ْتَلاَق اهن هللا َيِضَر َةَِئاَع ْنَعَو -۴6
 تجرم ول ملك تلق دَقَل» :لاقف «ةريصق ينغت : :ِةاَوَُرلا ضْعَب لاق .اَذَكَو اَذَك
 ٌتْيكَح يأ فا امد :َلاَقَف ًاناَسنإ هل ٌتّيكَحَو :تّلاق «اةتجَرمَل ا ِءامب
 ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلاو ءدواد أ هاور اَذَكَو اَذَك يل َّنِإَ ًاناَسنإ

 و

 اَهِنَتَن ةّدِشل ةحير وأ ءُهَمْعَط اهب ريتي ةطلاخُم ةتطلاخ ُهَتَجَرَم» : : ىنعمو

 نع قطني امو : ىلاعت هللا لاق ةَبيِغلا نَع رجاورلا ا ءاهحببقو

 . « ىحوُي ٌيَحَو الإ َوُه نإ ىوهلا

 ب ع ل N :َلاَق ةع هللا ي يضر ا

 يف نوُعَقيو «سانلا ر نراقب ني ٍءالؤنه 5 لير ان الوم

 . دواد وبأ ُهاور «! ْمِهِضاَرْعأ

 ملسملا لك» :َلاَق ةي هللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنُع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 0
 .ملسم ُةاوروُهَلامَو ةضرعو همد : مارح مِلْسُملا ىلع
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 ةبيغلا عامّس ميرحت باب هه

 اهلئاق ىلع راكنإلاو اهّدرب ةمّرحم ةبيغ عمس نم رمأو
e 

 ه :صصقلا 4ٌ اوُضَرعأ وَلا اوُعِمَس اذِإَوإ» : یلاعت هللا لاَ

 َلاَقَو ." : :نونمۇملا «َنوُضِرْمُم وللا ِنَع ْمُه َنيِذَّلاو : ىلاغعَت لاقو
 .65 :ءارسالا « الوسم هلع ناك كيلو لك داَوُفلاَو َرَصبلاَ َمْمّسلا َّنِإ» : ىلاعَت
 ىَتَح ْمُهْنَع ضرغأف انتایآ یف َنوُضوْحَي َنيِذَلا تيار اذل : ىلاعت لاق

 مْوَقلا َْمَم ىَرْكَّذلا َدْعَب ذعقت الف ناطْيشلا كنيس امِإو هٍرْيَغ ِثيِدَح يف اوضوخټ
 ٠۸. : ماعنألا 4 َنيِملاّظلا

 ضرع ْنَع دَر ْنَم» :َّلاَق لي بلا نع ُهْنَع هللا ىِضَر ِءاَدْرَدلا ىبأ نَعَو -4

 ل يذمرتلا هاور هِةَماَيِقلا و لا

 يذلا ٍروِهَْملا .ليوطلا يح يف هع هللا يضر ِكِلاَم نب نابع ْنَعَو -48

 ؟ مشل نب : كلام نأ :َلاَْف يّلصُب لك بلا َماَق :لاق ِءاجَرلا باب يف ٌمَّدقت

 كلذ لفت ال» : للا لاف ُهَلوُسَر الو هللا بجي ال فام كلذ : حر لاق

 . هيلع قضم هللا َهْجو َكلذب ييي هللا لإ ةلإ ال : لاق دق هارت الأ

 ْنِم ةانثم ٌءات اهدعبو ءاهمض يكحو «روهشملا ىلع نيعلا رسكب «نابتعو»

 نيشلا مضو ءءاخلا ناكسإو لادلا مضب «مُسْحّدلا» و .ًةدحوم ٌءاب مث «قوف

 - . نيتمجعملا

 يون ةصق يف ا يضر كلام نب بشك نر - ۳۰

LL ةت يت نم لز لاق كلام e 

 هللاو تلق ام سم :ُهْنَع هللا َيِضَر ٍلَبَج نب داعم هل أ لاف .ِهْيَفطَع يف ٌرظنلاو
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 .هيلع ٌقفتم . ةي هللا لوسر تكشف ءاريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي 8 ا يب ىم 2 ا ا ا ل

 .هسفنب هباجعإ ىلإ ةراشإ وهو ُاّبِناج : هاَفَطِع»

 ةبيغلا نم حابي ام باب 57

 ءاهب الإ هْيَلِإ ل لوصولا ٌنكَمُي ال يعرش ٍحيحص ضرع خابت ا نأ مّلعا

 : ِباَبْسأ ةت وهو

 امِهِرْيَغو يضاقلاو ناطلسلا ىلإ ملط نأ نأ مولظمْلل روج مظل : لوألا
 رمد م ه

 .اذكب الف يَمَلَظ : لوقف ءهملاظ ْنِم هفاصنإ ىلع َةَرْذَق وأ ةيآلو هَل نمم

 لوقيف :تارصلا ىلإ ىصاعلا لات ىلع ٌةَناَعِيْسالا : ىناثلا

 َكِلَذ وحنو ُهنع ُهْرَجْراَف ءاذك ُلَمْعَي نالُف :ركنُملا ةلازإ ىلع ةترذف وُجْرَي نمل
 .ًاماَرَح َناَك َكِلذ ْدِصْقَي ْمَل نف ِرَكْنُملا ةلازإ ىلإ لصوتلا ُهُدوُصَقُم نوكيو

 9 يجرد «يڃا و «يبآ ينملظ : يتْفُمْلِل لوق اتفتسالا : ٌتِلاثلا

 عفو «يقح ِلیصختو ف ٍصالخلا يف يقيرط امو ؟َكِلذ هَل ْلَهَف «اذکب ال

 ام ل نَا لضفألاَو طوحألا ٌنكلو نةحاخلل زټاج اًذهف كلذ وحنو ؟ ملا

 ضرعلا هب ُلْصْحَي هاف ؟اَذك ِهِرْمَأ نم ناک «جْوْر وأ « صخش وأ ٍلُجَر يف لوقت

 هللا ءاش ّْنِإ ٍدْنِه ثيِدَح يف ُهُرُكْذَنَس امك ٌرِئاج ُنيِيِعَتلاف كلذ ٌعّمو َنييغَت ريغ ْنِم

 . ىلا
 :ووجو ْنِم كلذو متيم ذو رشلا نم َنيِمِلَسُملا ريذحت : عبارلا
 عامجإب ٌرِئاَج كلذو ا ةر نم ٌنيِجورَجملا حرج اهنع

 ااا لذ« «نيمِلْسملا

 ْوَأ هيلَماَعُم وأ «هعاديإ وأ .هيكراشم وأ .ٍناسنإ ٍةَرْهاَصُم يف ةَرَواَسُملا اهنمو
 دل فلاح يخي ال ْنأ رواشملا ىلع ٌبِجَيَو وټَرَواجُم وأ َكِلَذ ريغ
 :ةحيصنلا ةئب هيف يتلا ءىواسُملا
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 فاخو لِما ةع حاب قساف وأ عدت ىلإ دد رتي ايف ىأر اذإ اهنمو

 حملا دِصْقَي نأ طْرَشب ءهاح نايب يص ِهيلَعَف كدب هما رضب نا

 هيلع ٌناطْيْشلا ُسّيلِيو دسحلا َكِلَذب َمّلُكَمملا لمحي دقو ف طل امن اذلهو

 :فلذل لطف ةحيِصت هنأ هْيلإ ليحيو كلذ

 ءاهل ًاحلاص َنوكي ال نأب امِإ اههُجَو ىلَع اهب ٌموقي ال ةيالو ُهَل ٌنوكي نأ اهنمو

 رل ل كل للو و تحت كلو: تو افغ وأ اقساق نورك نا ااف
 رعي الو «هلاح یضنقمب ُهَلِماَعيِل هنم كلذ َمَلْعَي وأ حلب ْنَم يلوي ليري ةماع
 .هب َلِدبَيْسَي وأ ةَماقَتَسالا ىلع ُهْتْحَي ْنَأ يف ىَعْسي ناو « هب

 ءرمخلا ٍبْرُشب ٍرِهاَجُملاك ِهِتَعْدِب وأ ِهِقّشفِب ًارهاَجُم نوي نأ :سماخلا

 َةَلِطابلا روُمألا يلون 2 ًاملظ لاومألا ةيابجو 3 ٍسكملا لخأَو « سالا ا

 هزاوجل نوک ْنَأ الإ «بويغلا م ِهریغب 9 مرحيو ب ٌرِماَجَي امب هركذ ٌروجيف

 :ةانركذ امه رکا تيس

 جرعألاو ناو بقلب فورم ناَسنإلا ناک اذ «فيرعتلا 2 شدا

 ىلَع هئالطإ مرحيو كلذب ْمُهُفيِرْعَت راج مهريغو 2 لوحألاو « ىمعألاو

 . ىلوأ ناك َكِلذ ِرْيَغب هُفيِرعَت كمآ ولو « صققتتلا ٍةَهِج

 نم اهُلئالدو يلع عمجم م اهرشكأو ءاملعلا اهرکذ بابسأ ة ع هللهف

 : كلذ نمف ا ةحيحصلا ثيداحألا

 O 2 ماد 1 هو يزال ع8 كر ا للا
 :لاقف يب ّينلا ىلَع نذأتسا الجر نأ اَهْنَع ُهَللا يضر ةشئاَع ْنَع - ١ه"١

 . هيلع ٌقفتم (؟ةَريِشَعلا وخأ سعب هَل اوُنَّذكاد

 .بيرلا ٍلهأو ٍداَسْفلا لهأ ٍةبيِغ زاوُج يف يراخبلا هب جتا

 انئيد ْنِم ٍناَفِرْعَي انالفو ًانالف ٌنظَأ امد :ِي هللا ُلوُسَر َلاَق :تَلاَق اَهْنَعَو _ ۲
 هاله ١غ كلا ال ةا أ هم sof “o 4 2:08م

 ل :ثيدحل ده ةاور دحأ دعس نب ثيللا لاق . يراخبلا هاور .نائيش
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 . َنيِقفانملا َنِم اناك ٍنالَجَرلا

 :تلقف فب يلا ُتِيَتَأ :ْتَلَق اَهْنَع هللا َيِضَر سيق نب َةَمِطاَف ّنَعَو - 16#
 ُكوُلْعصَف ٌةَيِواَعُم اّمأ» 1 هللا | لوسر لاق  ؟يابطخ وام ميجا | ابا ل

 :ةياورل ريسفت وهو «ِءاسنلل ٌتاَّرِضف مُهَجلا وب ا : ملسمل ةياور يفو

 .ٍرافسألا ريثك :هانعم : ليقو «ِهِقَباَع ْنَع اًصَعلا حضي الد

 يف ةي هللا ,لوسر عم انججّرخ لاق هغ هللا َيِضَر مقرا نب ِدْيز ٰنعو ١6#

 دنع ْنَم ىلع اوقفنت ال : يأ نب , هللا دبع لاقف َةَدِش هيف ٌسانلا َباَصَأ ِرْفَس

 اهني مآل جرحي ٍِنيِدَملا و ا :لاقو ارض 2 لور

 ا ۰ دال ءهللا E َبَّذك : اولاقف ءلعف ام : ةئيمي دهتجاف

 مهاعد مث «َنوَقِفانُملا كَءاَج اذإ» : يقيِدُضَت ىلاعت ُهللا َلَرْنَأ ىتح َةَّدِش ُهولاق

 . هيلع ٌقفتم . ْمُهَسوُر اووف مهل َرِفَغتَسيِل لكك «ّيبنلا

 يبنلل نايس يبأ ةًأرما دنه تلاق :تلاق اَهْلَ ُهَللا ّيِضر ةشئاع نعو ٠١ه

 تخ ام الإ يدلوو ينيفكي ام ينيطشُي سيو حش لج نايس ابأ نإ : لك

 . هيلع ي ٌقفتم «ِفوُرْعَملاِب ِكَدّلَوو َكيِفْكُي ام يِذخ» : : لاق ؟مْلْعَي ال وهو هلم

YoYةميمنلا مي رحت ثا  

 داسفإلا ةهج ىلع سانلا نيب مالكلا لقن يهو

 ظفلي امو : یلاعت لاقو . ۱١ :ن « میمن هاشم ٍزاَمَه 0 : ىلاَعَت هللا لاق

 . ٠۸ :ق «ٌديِتَع ٌبِقَر ِهْيَدَل الإ لوف ْنِم
ios ovrر ر 55 2 ل م 000 ص هل 0 ب  



 :لاقف نیربقب رم : يب هللا ُلوُسَر نأ امنع هللا يښر نا نبا نعو -_ ۷
 يشمي ناك هالا اا يك هل[ ناب اريبك يف ِنابَّذَعُي امو ناب مهن
 . «هلوب نم ٌريتسي , ال ناف رخآلا امار ةَميِمَنلاِب

 . يراخبلا تاياور ىدحإ ظفل اذلهو ‹ هيلع ٌقفتم

 :ليقو امِهِمْعَز يف ربك : يأ هريبك يف ِناَبَّذَعُي امو» : : ىنعم : :ٌءاَمَّلْعْلا لاق

 .امهيّلَع کرت ریپک

 ام ما الا» :لاق لب ّيبنلا نأ ُهْنَع هللا يضر ٍدوعسُم نبا ٍنعو - ۸

 . ملسم هاور « ساثلا نيب هللا ٌةَميِمْنلا ّيِه ؟ُهْضَعلا

 ىلع ِءاهلابو ءةَمَجْعَملا داضلا ٍناكْسإو ءَةَلَمْهُملا نيعلا متفب :«ةضعلا»

 ٍنْرَو ىلَع ةَمَجْعْملا ٍداضلا حشو نيعلا رسب ٌةَضِعلا» : يورو ءدجولا ٍنزو
 :لاقي ءٌردصم ُهْضَعلا : ىلوألا ةياوّرلا ىلَعو ُناتهُبلاو ٌبِذكلا : ّيِهو .ٍةَدِعلا

 لاف هاف : يأ :ًاهِضَع هْهْضَع

 سانلا مالكو ثيدحلا لقن نع ىهنلا باب ۸

 اهوحنو ةدسفم فوخك ةجاح هيلإ ٌذت مل اذإ رومألا ةالو ىلإ

 يفو .۲ :ةدئاملا ِناوذُعْلاَو مْنإلا ىلَع اوَُواعَت الو» : ىلع ُهَللا َلاَق
 . ُهَلِبَق بابلا يف ةقباسلا ُتيداحألا بابلا

 يتغيب الد : وللا لوس لاق ETE يضر ٍدوُعْسُم نبا ِنعو ب ۹

 «رذصلا ميِلَس انأو مکی رح ْنَأ ا ينإف ايش ٍدَحَأ نع يباح نم ٌدَحَأ

 8 يذمرتلاو OE هاور

 نيهجولا يذ مذ باب 4
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 . ٠٠۸ :ءاسنلا «ًأاطيحُم َنوُلَمْعَي اَمب هللا ّناكو لْوَقلا ّنم ىِضْرَي ال ام نوي ْذِإ

 نوُدجت» : ل هللا E لاق :لاق ُهْنَع هللا يضر ةريره ل نعو _ ٠

 اوهم اذإ مالسإلا يف مزاج ةيلهاجلا يف مهراج : ٌنِداَعَم سالا

 نيالا ريكي نوذدجتو ةَيِهارك ُهَل مْهَّدَشَأ نأَشلا اذنه يف .ساّلا دايخ نوبخت

 5 هيلع ٌقفتم «هجوب ِءالّؤهو ءهجوب ِءالؤله ينأَي يذلا , نهج ولا اذ

 مل يل ل

  يراخبلا هاور . هلل لوس دو ىلع افاعي انه كلل 5 :لاق . مهِدنِع

 بذكلا ميرحت باب 1

 لاقو ." :ءارسإلا «مْلِع هب كَل َسْيَل ام ٌفقت فققت الو : ىلا هللا لاق

 ٠۸. :ق «ٌديِتَع ٌبيِقَر ِهْيَدَل الإ ل وق ْنِم ظلي اما : ىلاعَت

SSقدِصلا نإو : ل وللا ٌلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا  

 E .وتجلا ىلإ يترا ناو ۰
 م #ط

 را لا

 لب ّيبنلا ن ءامُهْتَع هللا َّ يِضَر ٍصاَعْلا نب ورفع نب هللا دبع عو - 164

 تناك ٌنهنم هلص هيف تناك نمو ءًاصلاخ ًاقفانم ناک ويف نك نم عبر : لاق

 دهاع اذإو لک تد اذإو ناخش نمو اذإ :اهَعَدَي ىتَح قاف ْنِم ةَلْضح هيف

 . هيلع ٌقفتم رف مصاخ اذإو ردع

 . «دهعلاب ٍءافولا باب» يف وهوحنب ةَرْيَرُه يبأ ثيدح عم هنايب قبس دقر

 مّلَحَت ْنَم» :َلاق لي ءّيبنلا نع اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا نعو -4
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 ثيدح ىلإ نفاس لفي لو نيِنربعَش نب قي نأ تلك هري مل م

 ر e نمو «ةمايفلا موي ” كالا هيد يف بص .نوهراك هل مهو 0

 . يراخبلا هاور « خفانب َسْيلَو َحوُرلا اهيف حفني نأ َفْلكَو َبْذَع

 تقام زر اذكر ابك یاو ر نق ملح ةلإ لاقى أ ةملختو

 .ُباذملا ٌصاَضّرلا وهو :فاكلا ٍفيفختو ِنونلا مضو ّدملاب «كنالا» و

 ىَّرفلا ىّرفأ» : هك يبنلا لاق :َلاق اَمُهْنَع ُهَللا يضر َرمع نبا نغو اے ٥
 . يراخبلا هاور .هاَيَرَت مل ام ِهْيْيَع لجرلا يري نأ

 لام ایاز لق : هانعمو

 وكب امم لَو هللا ُلوُسَر ناک : لاق نع هللا َيِضَر بدن نب َةَرُمَس نعو -
 نا هللا ءاض نم هَِلَ ُصْقيَف «؟اُد نم مني دخ یار لمد :هباَحَصأل لوقي نأ

 عقلنا : يل الاق امها ْناَيِبا َةليللا يناتأ هنإ» :ٍةاَدَع تاذ انل لاق هنو ءٌصْقُي

 هيلع مئاق ٌرخآ اذإو « عجطضم لجَر ىلع انت انا نيلي تلطلاب ياو

 امم اه رخحلا ةدهدتف ضار عَلي سارا ةرخصلاب يهي وه اذإو «ٍةَرخصب

 هيلع دوم من ناك امك سار ٌحِصْي یتح لإ عج ري الف لحاف رَجَحلا ُمْبَ

 ؟ناذنه ام !هللا َناَحْبُس :امهل ٌتلق» :لاق ء! ىلوألا ة َةَرَملا لف ام لثم هب رعد

 مئاق رخآ اًذإو هاَمقِل ٍقلَتْسُم ,لُجَر ىلع اتيا ءانقلطناف ءٌقِلطنا ٌقِلطنا : يل الاق

 انف ىلإ قد رشيق ههو يِ ذأ يِأَيَوُم اذإو ید ْنِم ٍبوُلكب يلع

 لثِم هب , لع ءرخآلا بناجلا ىلإ لوح مث اقف ىلإ ُهَنْيعَو هاف ىلإ هو
 امك ُبِناجلا كِل حصي ىتح بناجلا كلذ نم عرف ام ؛ ء لوألا بناجلاب لَعَف ام

 َناَحْبَس :ٌتلق :لاق «ىلوألا ٍةَرملا يف لعق ام َّلْثِم لَعْفيف هيلع ُدوُعَي مث داك
 «رونتلا ,لثم ىلع اَنْيَأَف ءاقلطناف طنا قلطنا : يل الاق :لاق ؟ٍناذله ام | هّللا
 ٌءاسِنَو لاج هيف اذإف هيف اَنْعَلّطاَف « ٌتاَوْصَأَو ءَطَغَل هيف اذإف» :لاق هنأ بح

 .اًوُضْوَض ُبْهّللا َكِلذ ْمُهاَنَأ اذإف ْمُهْنِم َلْفْسَأ ْنِم بهل ْمهيِتأَي ْمُه اذإو فاَرُع
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 هنأ ٌتْبِسَح رهت ىلع ااف اَنفَلَظْنا ءنلطنا قلطنا : يل الاق ؟ءالؤنه ام :ٌتلق

 طش ىلع اذإو حبشي حام ُلُجَوِرْهَللا يف اذإَو ملا لم رم :ُلوُقَي ناک

 مث «حَبْسي ام ُحَبْسَي ُحِباَّسلا كلذ اذإو ةَريثَك ةراَجج ُهَدْنِع ْعَمَج دق ُلُجَر ر رهتلا

 قطني أرجح قلق اف هل رغيف «ةزاجتجلا هني منج دق يذلا ك يني

 ام :امهل تلق .ًارجح ُهَمَقْلَ اف هل رع بلا ْمَجَراَمَلُك < ءديلإ مجرب مث ٠ «ځبسیف

 وأ ءةآرملا هیرک ٍلججَر ىلع اتیتاف ءانفلطناف ءیلطنا ْقِلَطْنا : يل الاق ؟ٍناذله

 :امهل تلق ا لس او زا هدوم ان «ئارم الجر ءار تنا ام وركاك

 لك نِ اهيف معن ٍةضْوَر ىلع انين انقلَطْاَف «قياطنا قلنا : : يل الاق ؟اذنه ام

 يف ًالوط سار یر أداكأ ال ٌليوط لج ٍةضْوّرلا يرهظ نيب اذإو « عيبرلا رون

 امو ؟اذنه ام :ٌتلُق طق مهيار ٍنادلو رثكأ ْنِم لجرلا لوح اذإو .ِءامّسلا

 ةَحْود أ مل ةميظع ةحود ىلإ ااف ءاَنَقلطَناَف ءقلطنا قلطنا : يل الاق ؟ءالؤنم

 نبل ٍةينبم ةئيدم ىلإ | اهيف انيقتراف ءاهيف قرا : يل الاق !َنَسْحَأ الو ءاهني مظعأ طق

 االف ءاهانلخدف ءال حف ءانځختفتساف ةئيدملا تاب انيِنأف ل ٍنبلو ٍبَهَذ

 الاق !مار تن ام .حيفأك مهنم رطشو | ءار تنأ ام ٍنَسْحأك مهِقلَخ ا

 ضحملا ُءءام َنأك يرجُي ضرتعُم ره وه اذإو ءرهتلا كلذ يف وقف اوبغذا : مهل

 «مهنع ُءوسلا َكِلَذ َبَمَذ دق اتيلإ اوج مث . هيف اوعقوف اوُبَهَّدَف « ضايبلا يف

 «ڭكزنم كاذلهو « ِنْذَع ٌةْنَج هذله : يل الاق :لاق .ةروص نّسحأ يف اوُراَصَ

 ؟كلرنم كاذله : يل الاق . ِءاضيبلا ةًبابرلا لث ٌرصَق اذإف لدْعُص يِرَصَب امف

 .ةَلخاَو َتنأو الف نآلا امأ :الاق . هّلخدأَف ينارذف ءامكيف هللا َكَراَب :امهل تلق

 اإ : : يل الاق ؟ثيأر يذلا اذنه امف ؟ًابَجَع هللا ُدْنُم ُتيََر يَ :اًمهل تلق

 خاب لجل هنإف ' ءرجحلاب هار علي هيلع تي يذلا لوألا لُجرلا ام : كريخنَس

 ee د هيلع .ت تيتا يذلا لجرلا امأو «ةّيوتكملا ةالصلا نع مانيو ف ارقا

 هيب نم ودي ٌلَجَبلا هنإف افق يلإ هْيَعَو بافق ىلإ هرجنمو .هافق ىلإ ُهَقَدِش

 ِءانب رلثم يف مه نيذلا ةارُملا ًءاسنلاو لاخلا اأو .قافألا علب ةّيْذكلا ٌبِذكَيف
 مث مه

 ءرهنلا يف حبس هيلع تيت - تأ أ يذلا لااا ءيناوّزلاو ةانّزلا مهنإف ءروشتلا
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 اهل رانلا دنع يذلا ٍةآرُملا هي ركلا لَجَرلا اّمأو ءابرلا لكآ ُهْنإف «ةراججلا مَقَليَو

 ٍْضْوَّرلا يف يذلا ٌليوطلا ُلُجَرلا امأو منهج ٌنِزاخ كلام ناف ءاهّلْوَح ىعْسيو
 ةياور يفو «ةَرَطِفلا ىلع تام ولوم لكف «هلوَح َنيذلا ٌنادلولا امأو « ميهاربإ هنإف

 ُدالوأو ءهللا لوسراي :نيملسملا ضعب لاقف «ةَّرطِفلا ىلع َدِلَو» : ٌيِناَقْرَبلا

 ٌرطَص اوُناك َنيذلا مولا امأو «َنيكرشملا ٌدالوأو» : ةي هللا لوسر لاقف ؟َنيكرشملا
 َرَواَجَت ءاَئيَس َرَخآو ًاحلاَص المع اوطْلَخ موق مهنإف «ٌحيبق مهنم ٌرطَشو ٌُنَسَح مهني
 ٠ يراخبلا هاور (مُهْنَع هللا

 (ٍةسَّدقُم ٍضْرَأ ىلإ يناجّرخأف ينا نيلجر للا تيَأر» : :هل ةياور يفو

 ُدَقَوتي «عساو ُهلفسأو قبض هالغأ روث ٍلثم بقن ىلإ انقلطناف» :لاقو هركذ مث

 ارعجر تدمع اذإو ءاوحرحي نأ وذاك ىخ اوعفترا تعتز اذإنف ارات هنت

 كلشي ملو هم نم رهت ىلع اا یتح» :اهيفو .«تارع ًءاسنو لاجر اهيفو ءاهيف

 راه نذل نيبو جر رهنلا طش ىلعو ,رهثلا 4 ىلع مئاف لجر هيف»

 هيف يف رجحب لجرلا یر جرح ر نأ َداَرَأ اذإف رهن يف يذلا لجل لبقاف

 انگ جر رجب هيف يف يري لَ جريل هاج املك َلعَج هناك ْتْيَح هدر
 اًهيف اهم نسخا قرأ مل ارا قا َةرُجَشلا يب ب ادعصف» :اًهيفو . «ناک

 ٍةبْذَكْلاِب ُتدحُي ءُباَذَكَ دش سب ُهَأَر يذلا :اًهيفَو .ٌُباَبْشَو يش ٌلاَجر
 يذّلا» :اًهيفَو «ةمايقلا موي ىلإ َتْيََر ام هب ٌمْئْصُيَف قافلا لَن ىَتَح ُهْنَع لمح

 هيف لمعي مل ليلا ُهَنَع انف َنآَرَقْلا هللا هلع لُجَرف سَر خدمي آر

 ةماَع راد تلح يتلا ىلوألا رادلاو ةا موي ىلإ هب لعفيف ٍراهنلاب

 و لاک اذلهو ا ان ىاَدُهشلا ٌراَدَف راذلا هذه اأو « ٌنينمؤملا

 :تلق ڭكرنَم كاذ :الاق باسا لم يقوف اذإف چار تعرف كسار

 تيت ءُهتلمكَتسا ولف ا :الاق «يلزنَم لخْدأ يناعد

 يراخبلا هاور َكَلنَم

 ُهَحَدْشَي :يأ ءةمجعملا نيغلاو ةثلثملا ءاشلاب وه ُهْسْأَر ْمّلْثيِ» :هلوق
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 ماللا مضو ىفاكلا حتفب بولا . و : يآ «هّدهَدتي» : هلوق و

 وهو «ارضوض» :هلوق . مطفي : يآ «رشرشیف» :هلوق .فورعم وهو «ةدّدشملا

 ا نيغلاو ِءافلاب وه وعمي ١ :هلوق .اوحاص : : يأ 0 حم نيداضب

 م «اهشحَي» :هلوق .رظنملا : يأ «ميملا حتفب وه هقآرملا» : هلوق . تفي : يأ
 ةضور» :هلوق .اهدقوي : : يأ .ةمجعملا نيشلاو ةلمهملا ٍءاحلا مضو ِءايلا حتفب

 تاّبنلا ةيفاو : يأ «ميملا ٍديِدْشَتَو ِءاتلا حتفو نيعلا ٍناكسإو عيملا مضب وه (ةَمَتْعَم

 يهو : :ةلمهملا ٍءاحلابو واولا ناكسإو ءلادلا - يهو «(ةحود» : هلو . هتليوط

 داضلابو ةلمهملا ٍءاحلا ٍناكسإو ميملا حتفب وه «ضخَملا» :ةلوق . ةريبكلا ةّرجشلا

 داصلا مضب : مادعصو» . فتر : يأ «يرصب اَمَسْف» : لوق .نّللا وهو : ةمجعملا

 يهو ةرركُم ةدحوملا ِءابلابو ءارلا حتفب :ةَباَبَّرلاَو» .ًاعفترم :يأ «نيعلاو

 . ةباحسلا

 بذكلا نم زوجي ام نايب باب - ۱

 ,لاوحألا ضْعَب يف زوجي امر ُهلصَأ َناَك ْنِإَو ءَّبْذَكْلا نأ ْمَلْعِإ
 ىلإ ةا مك نأ : :كلذ ٌرَصَتْخُمَو ««ياكذألا» : باتك يف اَهَتْحَضْوأ لق طورشب

 هيف : ُبِذَكْلا مرحي ب بذكلا ريغب ف ٌنكمي ٍدومحَم وطقم لكف «دصاقملا

 كِل اذ ليصخت ناک نإ مت .ٌبِذَكْلا زاج «بذكلاب الإ ُهَليِصْحت ْنِكمُي ْمَل إو
 اذإف .ًابجاو ٌبِذكلا ناك .ًابجاَو ناك ْنِإَو ءًاحابُم ٌبِذَكْلا ناك ًاحاَبُم ٍدوصقملا

 هنع ٌناسنإ ليسو هَّلاَم ىَفْحَأَ هلام ذأ ْوَأ هَلْتَق ديري ملاظ نم ملم یفتخا
 بجو اَمّدَخَأ مِياظ دارا ةع دنع ناک ول اًذكو هئافحخإب تلقا بجو

 داق نأ :ةيروتلا ىنخمو يروي ر نأ هلك اذه يف طوخلالاو .اهئافخإب ٌُبْذَكْلا

 ٍرِهاَظ يف ًابذاك ناك إو هيَ اا ويه َسْيَ E ادوصقم تراب
 بزكلا َةَراَبِع ٌّقَّلْطَأَو ةيروتلا كرت ولو ,. ٌبطاخملا همهفي ام ىلإ ار ظْفللا
 . رلاَحلا اذله يف مارب سيلف
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 يضر موشک 1 ثيدخب لاخلا اذنه يف بذكلا زاوجل ُهاَمَلُعْلا ُلَدَْساَو

 َنْيب ٌحِلصُي يذلا ُباَّذَكلا سلو :لوقي كي هللا لوسر تعمس اهْنأ اهن هللا

 . هيلع ٌنفتم «أريخ لوقت وأ ار يهني .نماثلا

 امم ءيش يف صخري سا ملو : موك ما ثلاق» : ةياور يف ملسم داز

 ْتيِدَحو « سانلا َنْي ب حالصإلاو ءَبْرَحلا : ينْغَت ثالث يف الإ سانلا لوفي

 ا ر اعلا تيدحو فنا لا ٍلْجّرلا

 ا ا ا ل

 لاقو ."+ :ءارسإلا مُملِع هب كَل سيل ام ُفْقَت الو» : ىلاَعَت هللا لاق
 .18 :ق «ُديِتَع ٌببِقَر هيد الإ ٍلْوَق نم ظلي ام» : ىلاَعَت

 نأ ًابذك ءرملاب ىفك» : لاق لب ّىبنلا نأ ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه ىبأ نعو - ۷
 1 2 1 لو م اورو

 . ملسم هاور «َعِمَس ام لكب تدي

n ©8 ما وے يت متل ل  EET 

 ينع ثدح نم» : لَو هللا لوسر :لاق :لاق هنع هللا يضر ةرمس نعو _-- ۸

 . ملسش هاور «نيبذاكلا ٌدَحَأ وهف «بذک ُهْنأ یری ثيدحب

 ةَرَض يل نإ هللا َلوُسَر اي :ْتّلاق ةأرما ّنأ اَهْنَع هللا يضر َءامسأ ْنعو -4

 : يبا لاقف ؟ينيلي عب يذلا ريع يجوز ني بْب نإ حان ّيَلَع لهف

 . هيلع ٌقفتم «ِروُز يبو 0

 هنأ ٌرهظُي هن :انه هانعمو ءَناعْبَشب سیلو شا ٌرهظُي يذلا وه :

 يذلا وهو ءِروُز يِذ : يأ «روز يبو سبالو» ا

 سانلا هٻ رعي ءةورثلا وأ ملعلا وأ دهرا لف يزب ىَبَرَتُي نأب «ساثلا ىلع روزی

 . ملعأ ُهللاو كلذ ٌرْيغ ليقو . ٍةَفّصلا كليب وه َسِيَلَو
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 روزلا ةداهش ميرحت ظلغ نايب باب

 الو» : ىلاعت َلاقو ٠١" :جحلا مبِروُرلا َلْوَق اوُبِيمْجاوط : ىلا هللا َلاَق
 الإ ,لوق ْنِم ظِفلَي ام : ىلاَعَت لاقو .85 :ءارسإلا ملِع هب كل سيل ام فق

 ١4. :رجفلا «ِداَصرِملابَل كبَر نإ : ىلاَعَت لاقو .18 :ق ه«ٌديِتَع ٌبيِقر يدل
 .۷۲ :ناقرفلا «َروُزلا َنوُدَهْشَي ال َنيِذَلاوط : ىلا لاقو

 مكتبنأ الأ» :لي هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع ُهللا يضر َةَرْكَب ىبأ ٌنعو _ ۰

 «نْيَدِلاَولا ُقوُقُعو .هللاب كاَرْشِإلا» :َلاَق . هللا لوسر اي ىل :اتلف «؟رئابكلا رباب
 ُهتيَل :انلق ىتح اَهُرَرُكُي لاز امف «!ِروُزلا لوقو الأ» :لاقف ءَسَلَجَف ًائكتم ٌناكو

 ةباد وأ هنيعب ناسنإ نُعَل ميرحت باب 84

 ,لُهأ نم وهو ءَ هللا يضر يراصنألا ٍاحضلا نب ِتباث دير يبأ نع - 6١

 .مالشإلا ريغ لِي نيوي ىلع تلح نم : هو هللا ُلوُسر لا :لاق ٍناوضّرلا عيب

 سیلو «ةمايقلا م موي هب هب م یش شا لف نمو لاق امك وهف ا ًابذاك

 . هيلع فتم هِلَََك نِمْوُملا ُنَْلَو كمي ال اميف ٌرْذَل ٍلُجَر ىلع

 يغني ال» :لاق : هيي هللا لوو نأ نع هللا يضر ةريره يبأ نعو ~ 00۲

 . ملسم هاور «أاناّعَل َنوُكَي ْنَأ يتيّدِصِل

ooنورك الو : هي هللا لور لاق :لاق ع هللا يضر ِءاَدَرَدلا ا 0 2  

 . ملسم هاور «ةمايقلا م موي ادهش الو «ءاغفش َنوُناعْللا

 : ل4 هللا لوس لاف :لاق هَ هللا يصر ٍبُدنُج نب ةَرُمَس نعو و

 تی : الاقو ٰيذمرتلاو ,دواد وبأ ةاؤز راما الو بضع الو د ةع اول اونغالت

 سيل» : ل هللا لر لاق :لاق هلع هللا يضر دوعسم نبا نعو _2 6
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 :َلاقو يذمرتلا هاور «ّيِذّبلا الو « شجافلا الو ناّعّللا الو ٍناعطلاب نيڙملا
 ا

 َدبعلا َّنإد : لكي هللا لور لاق :ّلاق ُهنع ُهللا َىِضَر ِءادرَدلا يبأ ّنعو - ۹
 طه مث ءاهتوُد ِءاَمّسلا باو قلعت اسلا ىلإ ٌهَنغْللا ِتَدِعَص ءَاَئْيَش َنَعَل اذإ
 اَغاَسَم دج مَ اذإف الامر انيمي خا ءاهنود اا قل ء ضرزألا ىلإ

 وبأ هاور «اهيلئاق ىلإ تبحر لَو كلذ دلها ناك ناف عل يذلا ىلإ يي

 . دواد

 لي هللا لور امني : : لاق اًمُهْنَع هللا َيِضَر ِنْيَصُحلا نب نار نو - ۷
 ٌيسف ٠ ءاَهتنَعَلَف «ترجضف ةقان ىلع راًصنألا نِ ةأرماو يرافسا ضب يف
 :ٌناَرِمِع لاق ةَوُملَم اهنإف ءاهوُعَدَو اهيّلَع ام اوذخ» :لاقف ل هللا لوسَر كلذ
 .ملسم ةاور دخ اهلا ضرع ام سالا يف يشمت نالا اهارأ ينأكُت

 ةَيِراَج امني : لاق ُهْنَع هللا يضر يِمّلسألا ِديبَع نب ةلضن ةّررب يبأ نعو 0۸

 «لبجلا مهب ٌقياضتو ا ينلاب ترص ذإ «موقلا عام ضعب اهيَلَع ٍةقان ىلَع

 اوز ةع اهيلَع ةفان اا الو : هلع ا 8 يلا لاقف .اهنعلا مُهَللا «ٌلَخ :تلاقف

 . لبإلا رج ملك هو «مأللا ٍناكِسَِو َدَلَمْهُملا ءاحلا حتفب «لَح» : هلوق

 ُداَرُملا لب .هيف لاكشإ الو هانم ُلَكْشْنْسُي دق ٌتيدحلا اذنه ن ملا
 ريغ يف اهبوُكرَو اَهْبَو اهب نع ين هيف سيو قالا كلب مُهَبحاصت نأ يهنلا

 نيا نم عن ال ٌدئاج تافّرَصتلا نم هاوس امو َكِلذ لك لب ع «يبنلا ةبحص

 َيِقَبَف ءاهنم ضْعْب عمق ةزئاج تناك اهلك ٍتافَرَضتلا هذه نال ءاهب لكي هتبخاصم

 .مَلْعَأ ُهللاَو .َّناك ام ىلع يِقاَبلا
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 نينيعملا ريغ يصاَعملا باحصأ نعل زاوج باب _ ٥۵

 : ىلاَعَت لاقو ٠۸. :دوه (ٌنيملاظلا ىلع هللا ةنْعَل الأ : ىلاَعَت هللا لاق

 644 :فارعألا «نيِملاّظلا ىلع هللا ُهَتعَل نأ مهني نْذَوُم ناف

 ةلِصاَولا هللا َنَمْلِ» :َلاَق 8# ِهَللا لور نأ حيحّصلا يف تبر

 ُهنأَو « َنيِروَصُملا َنْعَل ُهْنََو هابّرلا لآ هللا َنَعَل» :َلاق ُهْنأو ةَلِصْوَتْسُملاو
 هللا َنَعَلِ» :لاق ُهْنَأَو ءاَمَدوُدَُح :ْيأ «ضزألا َراَنَمرَيغْنَم هللا ّنَعْلِ» :لاق
 هللا َنَعْلَو» «هيدِلاو نمل ْنَم هللا ْنَعَل» :لاق 8 «ةضيبلا قرع ٌقِراَسلا

 اف ابنا یوا و ا ةَدَح اهيف ٌتَدحأ نم» :لاق ُهنأو «هللا ريغ َحْبْذ نم

 «َناوكَذَو العر ْنَعلا مُهّللا» :لاق ُهّنَأو هَنيِعَمْجَأ سانلاو ٍةَكِئالَملاَو هللا

 هللا نعلم :لاق ُهْنَأَو ٍبَرَعلا ْنِم َلِئاَبَق تالت ِهِذهَو ُةَلوُسَرَو هللا اوَصَع َةْيَضْعَو
 ,لاجّرلا ّنِم َنيِهّبْسَُملا َنَعَل» ُهْنَأَو . ءَدِجاَسَم مهئاّيبْنَأ روق اوُدَحَتا دولا
 . «رلاَجّرلاِب ِءاَسْنلا نم تاهبشتملاو یاسنلاپ

 يراخبلا يّحيِجص يف اهضْعَب . حيحصلا يف ٍظاَفلألا هذه ميمو
 ٌركذأسَو ءاَهيلإ ٍةَراَشِلاب ٌراَصِتخالا ٌتْدَصَق اَمْنِإَو ءاَمِهِدَحَأ يف اس ملسمو
 . ىلاعت هللا ًءاش نإ «باتكلا اذه اار ف ایم

 س چ 5

 قح ريغب ملسملا بس ميرحت باب 5

 ٍدَقَف اوُبَسَتكا ام ٍرْيَغب ِتائِمْوُملاَو َنيِنِمْؤُملا َنوُدؤُي َنيِذّلاَوط : ىلاعَت هللا لا
 . ٥۸ :بازحألا «أانيبُم ًامْنِإو ًاناتهُب اوُلَمَتحا

 ُباَبِس» :ِكلَك هللا ُلوُسَر َلاق :َلاق ُهْنَع هللا ّيضَر ٍدوُعْسَم نبا ٍنَعو - 6
 . هيلع ٌقفتم َرْفك ُهْلاَتِقَو عن یف ملسملا

 ىمري ال» :لوقي ةي هللا َلوُسر ٌمِمَس هنأ ُهْنَع هللا يضر رد يبأ ْنَعو ٣
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 هاور «ٌكِلذك ُهُبِحاَص نكي ْمَل ْنِإ ءهيلع تّدنرا الإ ِرْفُكلا وأ ٍتْسِفلاب الجر َّلُجَر

 يراخبلا
 ام ٍناَباَسَتُملا» :َلاَق غ هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َىِضَر َةَرْيَرُه ىبأ ْنعو 2-0١

 . ملسم هاور ُموُلُظَملا َيِدَتَْي ىتح امهنم يِداَبلا ىلْعَف الاق

 : ةريره وبأ لاق «هوبرضا» ۰ لاق برش لق لجرب يدل 5 :لاق ةنعو - ۲

 ضعت لاق «فرصنا ملف .هبوثب ل هلغنب ُبراضلاو «ودیب ُبراضلا اًنمق

 ةاور َناَطْيَشلا هيلع اونيعت هل اذه E الر :لاق ءهللا كازخأ : ل

 ماقُي ىنّزلاب ُهكوُلْمَم َفَذَق ْنَم» :ُلوقي ل هللا َلوُسر ٌتْعِمَس : لاق ُهّنَعو - ۴۳
 . هيلع ٌقفتم «لاق امك َنوُكَي نأ الإ «ةمايِقلا ّموُي هيلع

 © ص ست رم

  1Yةيعرش ةسصمو نح ريثب تاومإلا حس يرعت تان ,

 يالا هيفو كلذ ونو هِقّْسِفَو ءِهِتَعْذِب يف هب ِءادِقالا نم ٌريِذَحَتلا وهو

 .ُهَلِبق بابلا ىف ةقباَسلا ثيداحألاو

 اسست ال» : ب هللا ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق اهْنَع هللا َيِضَر ةشِئاع نعو _ 4
 يراخبلا هاور هاوُمَّدَق ام ىلإ اوضفأ دق ْمُهْنِإَف .تاومألا

 ءاذیالا نع ىهنلا باب. ۸

 دقق اوبس ام ريب ِتاَمْؤملاَو َننِمْؤُملا َنوُدؤُي َنيِذلاَو» : ىلاغَ هللا لاق
 . ٥۸ :بازحألا «ًنيبُم ًامْنِإَو ًاناتهب اولمتحا

 لوسر لاق :لاق اَمُهْنَع هللا يضر ٍصاعلا نب ورمَع نب هللا ٍدبع ّنعو 6
So 

 ام َرَجُه ْنَم رجاهملاو «هدیو ِهِناَسِل ْنِم نوملسملا ْمِلَس نم e : يلع هللا

 . هيلع ی ٌقفتم «هنع هللا یه
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 ييانلا نع َمَرْحَرُي نأ بح ْنَم» : هك هللا لوسر لاق :لاق ٌةنعو -

 ٍسانلا ىلإ ِتْأَيْلَو رخآلا مْوَيلاَو هللاب ُنِمْؤُي وُهَو هييم هياتلف ءةنجلا َلَحْدُيَو

 . ملسم هاور «هيلِإ ىت ا اخ يذلا

 .رومألا الو ةعاط باب يف قبس ليوط ثيدح ضعب وهو

 ربادتلاو عطاقتلاو ضغابتلا نَع ىهنلا باب 4
 ةَلَْأ» : ىلاعت لاقو ٠١ :تارجحلا 4ةّوْخإ َنوُئِمؤملا اَمّنِإه : ىلاَعَت ُهللا لاق

 لور دينا ىلاعت لاقو . ه5 :ةدئاملا (نيرفاكلا ىلع ِةَرِعأ َنيِنمْؤُملا ىلع

 8 : حتفلا « مهني ُءاَمَحَر ٍراَفَكلا ىلَع ُءاَّدِشَأ ُهَعَم َنيِذلاَو هللا

 الو ءاوْضَغاَبَت الو :لاق هك ينلا نأ ةع هللا يضر سن نل نعو - 61/

 « ململ 0 الو «ًاناوخإ هللا دابع اکو «اوعطاقت الو ءاوُربادَت الو ءاودساخت

 . هيلع ٌقفتم «ثالث َقوَف هاخأ رجه نأ

 0 مو م 3 < مس عم فم ع ى ل سوم هل .
 باوبأ حتفت» :لاق هيي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -۸

 جر الإ اني هللاپ رش ال دبع لكل رقعي ٠ ِسييخلا ميو نالا َمْوي نجلا
 اوُرِظنأ !اًحلطصَي یت ِنيَذه اوُرِظنأ لاف ءانحش هيخأ نيبو هئيب تناك

 . ملسم هاور هااَحِلَطِصَي یت نیڏنه

 هو رک دونا نی موي لک يف لامعألا ضرعت» : هل ةياور يفو

 دسحلا ميرحت باب _-_ ۰

 هللا لاق اين وأ ني َةَمْعِب تناك ٌءاوَس : اهنا زغب ةيمنلا رلاوز ينمت وُهَو

 هيفو .ه٤ :ءاسنلا هلضف ْنِم هللا مس يلاعت
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 نإ «دسحلاو مكاو : لاق كي يبنلا نأ ُهْنَع هللا يضر ةريره ا نعو - ۹
 وبأ هاور «ّبْشُعلا :َلاَق وأ ءّبطَحلا ٌرانلا لكا امك ِتانسحلا لكأي دسحلا
 . دواد

 سسجتلا نع يهنلا باب ١
 هعامتسا هرکی نم مالكل عمستلاو

 نيِذَلاو» : ىلاخت لاقو . ٠١ : تارجحلا (اوسَسجت الو : ىلاعَت هللا لاق
 ياني امو انان اوُلَمَتْحا د دقف ءاوُبَستكا ام ٍريغب تانمؤملاو َنيِئِمٌؤَمْلا َنوُدْؤُي

 . ۹۸ :بازحألا

 ؛نّطلاَو كا : لاق ةي هللا لوسَر ْنَأ ُهْنَع ُهَّللا ( يضر ةريره يبأ نَعو -
 الو: اوشا الو اوست الو ءاوسْسَحَت الر ءثيدحلا ُبَّذُكَأ ٌنْظلا نف

 ملسملا . مُكرمأ امك اناوخإ و هللا َداّبِع اوُنوُكَو ءاوربادت الو ءاوضْغاَبَت الو
 ءانهنه ىَرَقل ءائهم ىّوقتلا فرقحي الو ذب الو ءُهَمِلَظَي ال < ر

 ملسُملا لك ٠ مِلسُملا احا َرِقحَي نأ رشا نم نم مىرما بسحب هِرَّدَص ىلإ ريش

 الو مُكِداَسْجَأ ىلإ ٌُرْظني ال هللا نإ لام ضرع همد ا ىلع

 . «ْمكِلامغأو میو ىلإ ٌرظنُي نكلو مكرْوَص ىلإ

 الَو اوُسَسَحَت الو ءاوُسْسَجَت الو ءاوضَعاَبَت الو ءاوُدَساَحَت ال» :ةياور يفو

 . هانا هللا َداَبع اونوكو اوشجانت

 اونوكو ءاوُدَساَحَت الو اوضَغاَبَت الو ءاورِباَدَت الو ءاوُعطاَقَت ال» :ةياور ىفو
 . «ًاناوخإ هللا َداَبِع

 .« ضع عيب ىلع مكضعب عبي الو اوُرَجاَهَت ال» :ةياور يفو

 .اهرثكأ يراخبلا ىورو, «تاياورلا هذه ّلكب ملسم هاور
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 0 ا اش و ر هد a ا مالا ا ل هت

 كنإ» :لوقي هل هللا لور تعمم : لاق هنع هللا ىصر ٌةيَواَعَم نعو - ا۷۱

 . حيحص ثيدح (مُهَدِسفَت ْنَأ تدك وأ ءْمُهَتْدَسْمَأ َنيِمِلْسُملا ِتاَرْوَع َتْعَبنا د

 . حيحص ٍدانسإب دوادوبأ هاور

 ٌنالف اذنه : :ُهَل ليقف لرب َيِنأ هن هنا نع هللا َيِضَر ٍدوعسم نا نو - 0

 يش انّ ٌرهَظَي نإ ْنكلَو ءسّسَجَتلا نع انيهن انإ :لاقف رمح هحل رع
 ا قا يس مج

 . ٌميحَص ٌنَسَح ٌتيِدَح . .هب لأ

 . ملسمو ّيراخبلا ٍِطّرَش ىلع ٍدانْسِإِب دواد وبأ هاور

 ةرورض ريغ نم نيملسُملاب ّنظلا ءوُس ْنَع يهنلا باب 5
 ضْعُب نإ ّنّظلا َنِم ًاريثك اوُبيَتْجا اوُنَمآ َنيِذَّلا اهيأ اي :ىلاَعَت هللا َلاَق

 . ٠١ :تارجحلا 4 مثإ َّنَظلا

 َنّطلاَو ْمُكاّيإ» :َلاَق هي هللا َلوُسَر َّنأ ُهْنَع هللا يضر َةرْيَرُه يبأ ّنعو - 161
 . هيلع فتم «ْثيِدَحلا ُبّذكأ ّنّظلا نإف

 نيملسملا راقتحا ميرحت باب 707

 نأ ىَسَع موق نم موق رخ ال اونآ َنيِذَلا اهيا اي : ىلاَعت هللا لاق

 اوُرِملت الو نهنم ًاريخ نكي نأ ىَسَع ٍءاَسن نم ءا الو منم ار اونو

 بتي مل ْنَمَو ناميإلا َدْعَب قولا مسالا سپ ب باقلألاب اوُربانت الو مكن

 زد ىلاعت لاقو ١١. :تارجحلا 0
 ١ :ةزمهلا 4 هرم

 ٍءیرما بسحبو» :َلاَق يب هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ةَرْيَرُ يبأ نعو -24

 .مِلْسُملا ُهاَحَأ رقي نأ ٌرشلا َنِ

 . هلوطب ًابيرق قبس دقو « ملسم هاور
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 جلا لذي الد :َلاق هلي ّيبنلا نع هلع هللا يضر ٍدوُعسم نبا نَعو - 6١ه

 و نأ يكن للا نإ : لجو لاف رنک نِ رك لاني ويلف يف ناک ْنَم

 ا رطب ا ن ا :لاقف ةَنَسَح ُهلْعَبَو انسخ

 . لسم هاوز « ضانلا طْمْحَو

 حصو نايب َقَبَس ْدَقَو ءْمُهُراقِتْحا :«مُهَطْمْعَو» هعفد :«ٌّقَحلا رطب» ىَنْعَمَو
 .ٍربكلا باب يف اذله ْنِم

 وسر يص نب نع لاق» : غلي هللا ل لاق :لاق ُهنع ُهللا يضر هللا دبع ب كنج و -

 يلع ىلاي يِذّلا اذ نم : لجو رع هللا ٌلاقف المل هلا رعي ال لل 1

 : ملسم هاور َكَلَمَع ٌتطَبْحَأَو هَل ترفع دق ينإ !ٍنالُفلٌرْفغأ نأ

 ملسملاب ةتامشلا راهظا نع ىهنلا باب - ٤

 : ىلاَعَت لاقو . ٠ : تارجحلا 4ةوخإ َنوُنِمْؤُملا امنِإِ» : ىلاَعَت هللا لاق

 اَينُدلا يف ميلأ ٌباَذَع ْمُهل اوُنمآ َنيِذّلا يف ُةَشِحاَفلا َميِشَت نأ َنوُبِحُي َنيِذّلا نإ

 ٩ :رونلا «ةَرِخالاَو

 الر : هل هللا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ال , َلْئاَو نعو - ١6/7

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «كيلتسيو هللا ةمحريف «كيخأل ةَئاَمشلا ٍرِهْظُت

 ملسملا لك لا باب يف ٌقباسلا ةريره يبأ ثيدح بابلا يفو

 .ثيدحلا «ماَرَح مِلْسَملا ىلع

 ةتباثلا باسنآلا يف نعطلا ميرحت باپ  ”ا/ه

 عيا رهاظ يف

 دقق اوُبسكا ام ريغ ٍتانِمؤُملاَو َنيِنمْؤُملا َنوْؤُي َنيِذّلاَوط : ىلا لا لاق

4 



 ه8 :بازحألا 4ًانيبُم ًامْنِإَو اناَنهُب اولمتخا

 يف ٍناَمْنا» : يي هللا ٌلوُسَر لاق :َّلاَق ُهْنَع ُهللا ّيِضَر ريم يبأ ْنَعَو 4

 هاور هِتِّيَملا ىلع َةَحاَيلاَو ءا يف ُنْعْطلا : فك مهب امه .صانلا

 ا
 عادخلاو شغلا نَع يهنلا باب

 ِدَقف اوُبستكا ام ٍرْيْغب ِتاَنِمْؤُملاَو َنيِئِمْوُملا َنوُدْؤُي َنيِذّلاَوط : ىلاعت هللا لاَ

 . ه۸ :بازحألا «ًنيبُم ًامْنِإَو انا اولمتحا

 انيلع لمح ٰنم» :َلاَق و هللا َلوُسَو نأ هلع هللا يضر َةْيَرُه يبا ْنَعَو - 6

 . ملسم هاور هانم سيلف ءاَنْشَع نمو اني سيف ءَحالّسلا

 ءاهيف هدي َلَحْدَأَف « ماَعَط ةربص ىلع رم ةي هللا لور نَا هَل ةياور يفو
 E EJ «؟ مالا َبِحاَض اي اًذنه ام :َلاَقَف لب ُهُعباَصَأ ْتَلاَنق تر

 سيلف اَنْشُغ ّْنَم !ٌسانلا هارب ىتح ماعطلا قرف هتلَعَج الفأ» : لاق : هللا لوسر اي

 . ان

 . هيلع ٌقفتم «اوشجانت ال» :ٌلاًق و هللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنَعَو _ ۰

 . شجنلا نع ىه هي ىا نأ ءاَمُهْنَع هللا َيِضَر رَمُع نبا نحو “۱

 . هيلع ٌقفتم

 َلاَقْف ؟ عوُيبلا يف عدي هنأ يب هللا ٍلوُسَرِل لْجَر رك :َلاَق ُهْنَعَو -5

 . هيلع ٌقفتم «ةبالج ال ْلَقَف َتْعَياَب ْنْم» : لي هللا لوسَر

 اا ىهو :ةدحوم ِءابو .ةروسكم ةمجعم ِءاخب «ةبالخلا»

foreا 07 0 ا لا ا و ر ق ا  

 ببحخ نم» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنَع هللا يضر ةريره يبأ”نعو - 18
ce E rb OD 72  

 .٠ دواد وبأ هاور «أنم سيلف ,ةكولمم وأ «عىرْما هجوز
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 ساس ” سارت ع

 :ةرركم ةلحوم ِء ءاب مث ةمجعم ِءاخيب («ببحخ) ْيَأ : .ةعّدخو هلسفأ :

 ردغلا ميرحت باب 0

 َلاَثَو ١. :ةدئاملا «دوُقُملاب اوُقَْأ اوُنمآ َنيِذَّلا اهي ايا : ىلا ُهّللا لاق
 ."4 :ءارسإلا «ًالوئْسَم ناك َدْهَملا نإ ِدُهَعلاب اوُْوُأَوط : ىلاَعَت

 هي هللا َلوُسَر نأ امُهنَع هللا َيِضَر_صاّعلا ِنْب وِرْمَع ن هللا دَ ْنَعِو - 5
 هيف ناك نهم ةَلْضَح هيف تناك ْنَمَو اصلاح ًاقفانُم ناك «هيف نك نم أ : لاق
 َدَهاَع اذإَو «تڏک ٌتَّدح اذٳو ناخ نمت اذإ :اَهَعدي ىح يقفل نِ هلص

 . هيلع ٌقفت ٌنفتم (ٌرَجْف مصاخ اذإو ردع

o 

 يبل لاق .E ير ٍسْنَأَو ٌّرْمَع نباو «دوعسم نبا ٍنَعَو - ١ همه

 . هيلع ٌقفتم تم (ِنالُق رو هلله لا «ةمايقلا م موي ٌءاول راغ لكل : هي :2

 9 85-2 ت ل و ر ر م 00
 . ٍرِياَغ لكل :َلاَق يل عال يه عرفا دمت يأ ذقت ا

 ريمأ نم ارد مظْغأ رداع الو الأ هِرْذَغ ردقب هَل عفر ةمايقلا موي هتسا دنع ٌءاوِل

 . ملسم هاور «ةماع

 : ىلاعت هللا لاف :لاف 2 يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريرُم يبأ نعو -
 سوس مه ## م <

 لكأف ارح عاب لجرو ردع م يب ىلعغأ لجر : ةمايقلا م موي ْمُهْمْصَح انأ ةا

 .يراخبلا هأور هرجا ِهطْعُي ملو هلم ىفوتساف ءأريجأ رَجأَتْسا لُجَرَو نمت

 اهوحنو ةيطغلاب ْنَملا نع يهنلا باب
 «ىَنألاَو ملا ْمُكِتاَقَدَص اول ال اونا نيل اهيا اي : ىلاعَت ُهّللا َلاَق

 َنوُعبتُي ال م م هللا ٍليبَس يف ْمُهَلاَوْم َنوَقْفنُي َنيِذّلاَه :ىلاعت لاقو . 4 : ةرقبلا

 . ۲٣۲ :ةرقبلا « ذأ الو ام اوقفنأ ام
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 هللا ْمِهمْلَكُي ال ةئالّث» :َلاَق كي ىلا نع ُهنع هللا َيِضَر رد يبأ ْنعو ٨۸“ م ميدو

 لوسر اَمََرَقَف :ّلاق «ميلأ ٌباَذَع ْمُهلَو ْمِهبكْرُي الو ءْمِهْبلِإٌرُظْني الو مالا موي
 لاق ؟هللا لوسر اي مه ْنَم اوُرِسَحَو اوباخ :رذوبأ لاق .ِتاَرَم تالت هللا

 . ملسم هاور «بذاكلا فلاب ُهَتعْلِس ٌقُفنملاَو ُناْئَملاَو «ليْسُملا

 ْنِم لَم ُهَبْوَنَو ُهَراَزِإ لبسملا : ينْعَي «ةرازإ لبشملا» :هل ٍةياور يفو

 .۳۲ :مجنلا «ىقت مب ملفا رف شل وکر 57 ىلاَعت هللا لا
 ریغب ِض ألا يف َنوُمْبُيَو ساثلا َنوُمِلْظَي َنيِذَّلا ىلَع ٌليبَّسلا امنإ» : ىلاعت لاقو

 . 47 :ىروشلا 4 ميلأ ٌباَذَع ْمُهل كئدوأ ٌقَحلا

 » : هلك هللا ُلوُسَر َلاَق يو ا نو 4

 0 الو ِدَحَأ ىلَع ٌدَحَأ يني ي ال یت اوعضاوت ْنَأ ىلإ ىَحْوَأ ىلاَعَن هللا

 . ملسم هاور «ِلحأ ىلع

 .ُةَلاَطِتْسالاَو يّدَعتلا : يَبلا : ةغللا لهأ لاق

 لاق اذإ» :َلاَق كي هللا ٌلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َّيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ٠-
 . ملسُم هاور «ٌمُهَكْلْهَأ وهف ءسانلا كله : لجرلا

 يهنلا اًذنهَو .اًهبضنب يورو .ٍفاكلا ع يكلم :ةروهشملا ةياورلا
 . مارحلا وه اذهف مهْيَلَع ًاعافتزاو ,ساثللا ًارْغاَصَتَو ءهِسْفتب ابجع كلذ لاق ْنَمل
 هيلع انّزَحت ُهَلقَو «مهنيد را يف صقن نم سالا يف ىر امل هلق نم ان
 ٍةمثألا ّنِم ُهَّلاَق ْنمِمَو ف ا رت دف اًدذكله .وپ َسْأَب الف «نيدلا ىلع
 يف هتحضوأ دقو «نورخاو ُيِدْيَمحلاَو «يباظحلاو 1 ٍسنأأ نب كلام : .مالغألا
 . «راكذألا» «باتک
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 كلذ وحن وأ قسفب رهاظت وأ روجهملا ىف ةعدبل الإ

 «مكيوخأ َنيِب اوخلضأف ةوخإ َنوُئِمْؤُملا امْنِإِ :ىلاعَت هللا لاق
 ۲ ٠١ . e e E :تارجحلا

 ملسمل ل ا الو ا هللا دابع اونوكو رااح ر ءاوضغابت الو ءاوربادت

 . هيلع ی ٌقفتم (ثالث قوق ُهاَحَأ رجه ْنَأ

 مِلْسُمل لحي ال» :َلاَق هلي هللا َلوُسَر نأ هلع هللا َيِضَر بوُيَأ يبأ ْنَعَو - ۲
 اَمُمُرَيَخَو ءاَذنه ضرعيو اذنه ضرعيف ءِاَيِقتلَي : لاَيَل ثالث قوق ُهاَحَأ َرْجْهَي نأ
 . هيلع ٌقفتم « مالّسلاب أدبي يذلا

 ضرع ٠ : للا ُلوُسَر لاق : :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -

 ب يَ هللا كرش ال معرملا لكل للا ري ء سيمو نينا لَك يف لامغالا

 هاور احلطِصَي ىتح نیله اوكرتا :لوقُيف انحش هيخأ نيبو هني تناك اءرما

 مو نر هل ةريزج + يف َنوُلَصُملا ةن نأ يأ دق نطيل

 . ملسم هاور مهني

 .«مهعطاقتو مهبوُلق رييغتو ُداَسفإلا شيرحتلا»

 9 : ة4 هللا لور لاق :َلاَق ُهنَع هللا َيِضَر ةرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 6

 . هٌراَلا لحد تامْف ثالث قوف رجه نم «ثالث قوف د هاحنأ رجهي نَا ملسمل

 . ملسُمو يِراْخُبلا ٍطْرَش ىلع ٍداَنْسِإِب دواد وب ُهاَوَر

 يهلسلا لاقيو «يملسألا درد يبأ نب ٍدَرْذَح شارخ يبأ ْنَعَو -5
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 وهف ةنس هاخأ رجه ْنَم» :لوقتي لب يبنلا َعِمَس هنأ هنَع هللا َيِضَر يباحصلا

 . «همَد كْفَسَك

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور

 لي ال» :َلاَق ب هللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُهللا ّيِضَر َةَرْيَرُس يبأ ْنَعَو - 410

 ىِيَلَع ْمُلَسْيلف قليل تال هب توم ْنِإَف ثل قوق ًانيْؤُم َرجْهَيبْنَأ نيؤُمل
 ةاب دقق ءدبلع ةر مل ذو رجالا ىف اقرا دقق ءءالشلا هلع دان

 وبأ لاق .نسح دانسإب دواد وبأ هاور «ةرْجهلا نم للا جَرخَو « مڻإلاب
 .ٍءْيَش يف اًذنه ْنِم سيلف «ىلاْعت ِهَّلِل ةَرجهلا تناك اذإ :دواد

 ثلاثلا نود نيئثا ىجانت نَع ىهنلا باب 5

 همهفي ال ناسلب اٹدحت اذإ ام هائعم ىفو

 ٠١. :ةلداجملا «ِناطْيَشلا ّنم ىَوْجَنلا اَمْنِإِه : ىلا هللا لا

 اوناك اذإ» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع نبا نَعَو -4
 . هيلع ٌقفتم «ثلاثلا نود نانا یجانتی الف دال

 ال :َلاَق ؟ةعبْرأف :َرَمْع نبال تلق :حِلاَص وأ لاق :ّداَرَو دواد وبأ هاورو

 م د# م6

 رَمُع ُنْباو انآ تنك :َلاَق راني نُ هللا ٍدْبَع نع :«أطَوُملا» يف كلام هاورو

 م سيو هيا نأ ديرب لُجَر ءاجف يتوسل يف يتلا بع نب ِدِلاَح ِراَد ڌن
 Lyre ی ر ل لكس ياعم صلع 2 ا 62 ا ا ق

 E 7 22 5 مسد م 5 2 ا 5 a“ ما 1 2

 و و 1

 .«دحاو نود ِنانثا
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 منك اذإ» :َلاَق هلي هللا لور نأ ُهْنَع ُهللا َيِضَر ٍدوُعْسَُم نبا نَعَو 2-8
 مث قع 22 2 را ده م 8 تب جاما 7 ر 2

 كلذ نأ لجأ ْنِم « سانلاب اوطلتخت ىتخ رخالا نود ٍنانثا ىجانتي الف «ةثالث

 . هيلع ٌقفتم «هنزحی

 ةباّدلاو دبَعلا بيذعت نع ىهنلا باب - ۲
 بدألا ردق ىلع دئاز وأ يعرش ببس ريغب دلولاو ةأرملاو

 نيكاَسَملاَو ىَماَنَيْلاَو ىبْرَقْلا يذبَو ًاناسْخإ ٍنيدِلاَوْلاب و : ىلاَعَت هللا َلاَق
 تكلم ايو لْيسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بثجلا راجلاو ىبرَقْلا يذ ٍراَجلاَو

 مم 5

 5 : ءاسنلا ياروح ًالاَتْخُم ناك نم بحي ال هللا َّنإ ْمُكُناَمْأ

 ةأرما ِتْبَدُع» :َلاَق يي هللا َلوُسَر نأ اَمُهْنَع هللا َيِضَر مَع نبا ٍنَعَو -

 ْذِإ ءاَهْتقْسَو اَهَنَمْعْطَأ يه ال زاثلا اَهيِف ْتْلَخَدَف تقام ىح اهتتجس ٍةَرِه يف
 . هيلع فتم « ضْرألا شاش ْنِم لكا اهتكَرَت يه الو ءاَهتَسَبَح

 :ةرركملا ةمجعملا نيشلابو «ةمجعملا ءاخلا حتفب «ضّرألا شاشخ»

 .اًهتاَرَشَحَو اهُماَوَع يهو

 اوُلَعَج ْدَقَو ُهَنوُمْرَي محو اربط اوُبَصَن د شرف نم نايتفب رم أ هنو -۱
 :َرَم نبا لام ا ر ا مهل ْنِم ٍةلطاَح لك ٍرْيَطلا بجاصإ

 هيف انيس ّلَحَتا نم َنَعَل هي هللا َلوُسَر َّنِإ ءاذنه َلَعْف ْنَم هللا َنَعَل ؟اذه َّلَعَف ْنَم

 يذلا ءْيَّشلاَو هُكَدَلا ّوُمَو ءءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب :«ُضَرْمْلاد
 .هيلإ ىمرُي

 مابا َربَصت نأ 5 هللا ُلوّسَر ىه :لاق ُهْنَع هللا َيِضَر سنا ْنَعَو -5

 . لتقل سْبخَت : : هانعَمَو . هيلع ٌقفتم
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 باس يئتيأر ذقل :لاق ُهنَع هللا َيِضَر ِنّرَقُم ِنْب ديس يلع يبأ ْنَعَ ۳

 نأ ةي هللا ل انرهأف اركض اَهمطَل ةَدجاو لإ مح اتام ٍنّرَُم ينب نِ ٍةعبَس

 .«يل ةوخإ عباس» :ةياور يفو . ملسم هاور

 يل ًامالغ برضا تنك :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر يذلا ِدوُعْسَم يبأ نَعَو 04

 نم توصلا مهفأ ملف وعم ابا مَلْعا» : يفلح نِ ًاتْوَص ُتْعِمَسَق (ظوسلاب

 نادم ابأ معاد :لوقي وه اذإف لي هللا ُلوُسَر َوُه اذإ ينم اند امل ءِبْضَعْلا
 مع عمون

 .ًادبأ ُهَدْعَب اكولمم برضا ال م ا

 هتم هتبيع نِم يِدَي ْنِم طوسلا طقس : ةياور يفو

 ول امأ» :َلاَقَف «ىلاعت هللا هنو رخ هلا كرش :ٌتْلَقَف. : ةياور يفو

 . تاياورلا ولله ملسم هاور رانا َكّنَّسمَل وأ « رانا كَتحْفْلَل «لعفت مل

 هل ًامالغ َبّرض ْنَم» :لاق هك ىلا نأ اَمُهْنَع هللا يضر رمع نبا نعو -6

 . ملسم هاور هُهَقتُْي نأ ُهَتَراَفَك نف ُهَمْطَل وأ ءاي مل اح

 مك لا ےک وہ

 ىلع ,ماشلاب رم هنا امُهنع هللا َيِضَر از ميكح نب ماشه نَعو -۰ 5

 !تْبَرلا مهو قر ىلع بص < نا ؛اوُميقأذ دقو ىطابنألا ن نم سان

 .ةيزجلا يف اوسخ :ٍةياور يفو ۽ ن رب : لیق ؟اًذنه ام : :لاقف

 نونا دلا بدعي هللا ّنِإ» :ُلوَقَي لي هللا لوسَر ٌتْعِمَسل دهس : ماَشِه لاق

 هاور اراب مهب َرَمَأَف ناف ءريمألا ىلَع لَخَدَف اّيْنُدلا يف سانلا

 . مَجَعلا َنِم َنوُحالَفلا «طابنألا»

 ًارامج لكي هللا ُلوُسَر یر :َلاَق اهن هللا ي يضر سابع نبا نعو --۷

 َرَمَأَو هجولا َنِم ۽ يش ىّصْقَأ الإ ُهُمِسَأ ال ِهّللاَو :َلاَقَق ؟َكِلذ رك «هجولا موسوم
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 . ملسم هاور نيترعاجلا یورک نم لوا وهف ءيترِعاَج يف يوك ءِهرامجب

 دلا لح نيكولا اتيجان :«ِناترعاجلا»

 هللا َنَعَل» :لاقف «ههجَو يف مسو دق رامج هيلع رم : هل ّىبنلا نأ ُهْنَعو -۸

 . ملسم هاور «ُهَمَسَو يذلا

 نَعَو ,هجولا يف ٍبْرصلا نَع ةي هللا ُلوُسَر ىّهَن :ًاضيأ ملسمل ةياور يفو
 .هجولا يف مسولا

 اهوحنو ةلمنلا ىتح ناويح لك يف

 :َلاَقق ِتْعَب يف لو هللا لور انب :َلاق نع هللا ير ةريرُه يبأ نع - ۱۹

 لق مَ رانا اَمُموُثِرْخأت» اًمهاَمَس شير نم نيج «ًانالفو ًانالق متْذَجَو نإ»

 ًانالُفَو االف اوقرخت نأ مرم تك ينا : ورا اندر نيج يي هللا لوس

 سرا قلة

 .يراخبلا هاور اَمُهولَتقاَ امهومتدجو ناف هللا الإ اهب ندع ال رانا إو

 ٍءِرَفَس يف و هللا لوس عم انك : لاق ُهْنَع هللا يضر ٍدوُعسُم نبا نعو -

 ةرُمحلا تءاَجف ءاَهّْيَحُرَف اَنْذَخَأَف ناف اعم م ةرمح اتيًأرف ءهتَجاَحل َیَلطناف

 اَمَدَْلَو وكر ؟اهِيّلّوب هلله جف ْنَم» :َلاَقَق 6 يبل َءاجف شرا َتَلَعَجف

 ؛لاق . . نحل :انْلُق «؟وذنه قرح نمد :لاَقف ءاهانقرح دف لمت ةيرف یارو ايل

 .حيحص دانسإب دواد وبأ هاور «راثلا بر لإ ِراثلاب تل نأ ال هن

 . لمنلا عم ,لمنلا عضوَم : ةانعم « لمن ةيرق)» : هلوق

 هبحاص هبلط قحب ينغلا لطم ميرحت باب 4

 : ءاسنلا 4اَهِلْهَأ ىلإ ِتاَناَمألا اوُدَوَت نأ مُكرُمأي هللا نإ : 2 أ َلاَق

4Y 



 2 مد

 :ةرقبلا «ُهَتَناَمُأ َنِمتْوا يِذَّلا ديف ًاضْعَب مكضْعب َنِمَأ إف : ىلاَعَت َلاَقو .۸

AY . 

 يِنْعلا لطم» : لاق هك هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَت ١-
 . هيلع ٌقفتم «ْعْبتيلف يلم ىلع مكذخأ تأ اذإز ءْمْلظ

 . ليجأ : «عبتُأ» ىَنْعَم

 تاو 3 3 58 0 5

 اهملسي مل ٍةبِه يف ناسنإلا ةدوع ةهارك باب - 6

 اهملسي مل وأ اهملسو هدلول اهبهو ةبه يفو هل بوهوملا ىلإ
 ةاكز نع هجرخأ وأ هيلع قدصت يذلا نم هب قدصت ائيش هئارش ةهاركو

 هيلإ لقتنا دق رخا صخش نم هئارشب سأب الو اهوحنو ةرافك وأ

 دوي يِذَّلا» :َلاَق هي هللا َلوُسَر نأ اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ساّبَع نبا نع -5

 . هيلع ٌقفتم هِكْيَف يف مجري بلكلاك هيبه يف

 وعي مث 2 يقي : بْلكلا ٍلثُمك فَتقَدَص يف مجري يذلا لثُم» : ةياور يفو

 ا

 . (ةلكأيف هكيق ىف

 .«هِئيق يف ٍدْئاَعلاك هيبه يف ٌدِئاَعلا» :ٍةياور يفو

 يف ٍسرُف ىلَع َتْلَمَح : :َلاَق ُهَنَع هللا َيِضَر باطلا نب َرَمُع ْنَعَو - ۳
 ورو روی ھهم

 هعيبي هنأ تنئظو هيرش ْنَأ َتدَرَأَف هَّدْنِع ناك: يذلا ُهَعاضَأَف هللا ِلیپس

 ةَكاَطْعَأ نإَو َكِتَقَدَص يف دعت الو ِهرَتشت ر الو :َلاَقَف 4 يلا تلأسف « صرب

 . هيلع فتم ههِئْيَق يف ٍدِئاَمْلاَك ِِيَقَدَص يف َدْئاَعْلا ْنِإَف مزد

 ضْعَب ىلَع هب ٌتْقَّدَصَت :ُهاَنْعَم هللا لیس يف سّرَف ىلَع ْتْلَمَح» :هلوق
 . نيِدهاجملا
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 ميتيلا لام ميرحت ديكأت باب - ٦

 يف نواب امن ًامْلُط ىماتيلا لاوشأ نولُكأي َنيِذَلا نإ : ىلا هللا لا
 لام اوبَرَقَت الو :ىلاعت لاقو ٠١. :ءاسنلا «ًاريِعَس ْنولْصْيَسَو ارات مهنوطُي

 ىقاتيلا نع َكَنولَأْسيَولا ىلاَعَت لاقو . 67 ا ينسخ يم ه يتلاب الإ ميتيلا

 ْنِم ٌدِيفملا ْمَلْعَي هللاَو مكئاوصخإف ْمُموُطِلاخَت نإو ريخ مهل ٌمالْضإ لق
 . 57١ :ةرقبلا (حلصملا

 بسلا اوُبيتْجا»م :َلاَق ل يلا نع ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -4
 لضقو رحسلاو ءهللاب كرشلا» :لاق ؟نُه اّمَو هللا َلوُسَراي :اوُلاَق هِتاَقِبوُملا

 مي يلا «ميتيلا لام لأ ءار لأ حلا الإ للا مرح يلا سلا
 ا ا

 .تاكلهُملا «تاقبوملا»

YAYايرلا ميرحت ظيلغت باب  

 يذلا ُموُقَي امك الإ َنوُموُقَي ال برا َنولكأي َنيِدْلاَ : ىلا هللا َلاَ

 بلا هللا لحأو ءاَبَرلا لم يلا امن اوُلاق ْمُهْنأِب َكِلَذ ٌسَملا ْنِم ُناطيّشلا ُهطبحَتي

 نمو هللا ىلإ ُهرمَأَو فلس ام ُهلَف ىهتناف هب نم ةَطِجْوم هاج نم ايلا مرو

 يبريو اًبَرلا هللا حْ ؛َنوُدِلاَح اهيف ْمُه رانلا ٌباَحْصَأ كغلوأف دا

 َنِم يِقَب ام اوُرْدَو هللا اونا اونمآ َنيِذّلا اَهيأ اي : ىلاعَت ِهِلْوَق ىلإ «ٍتاَفَدَّصلا
 . 778 ۲۷۰ :ةرقبلا (ابرلا

 ةريرُه يبأ ثيِدَح اهني ةَروُهْشَم حيجصلا يف ةّريثكف ثيداحألا اّمأَو >

 .ُهَلبَق بابلا يف ُقِباّسلا

 اًبرلا ّلكآ لي هللا ُلوُسَر علو : لاق ُهْنَع هللا يضر ٍدوُعْسَُم نبا نعو ٥-

 . ملسم هاور « ُهَلِكوُمَو
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 : «هبټاکو هيدهاشو# : هريغو يذمرتلا داز

 ءايّرلا ميرحت باب - ۸
 «ءاَفْتُح َنيَّدلا هَل ا َنيِصِلْخُم هللا اوُدْبْمَيِل الإ اورم امو : ىلاَعَت هللا َلاَق

 ءائر ُهَلاَم فني يذّلاَك ىَنآلاَو نملاب ْمُكَتاَقَدَص اوُنِطْبَت ال» : ىلاَعَت لاقو .ه :ةنيبلا
 الإ هللا َنوُرُكْذَي الو سانلا َنوُواَرُيظ : ىلاعت لاقو ."4 :ةرقبلا € ساشا

 . ٠٤١ :ءاسنلا اليلق

 :لوُقَي هللا لوُسَر تفس : هد لاق هلع هللا َيِضَر ةَرْيَرُم يبا ْنَعَو 5
 ىم هيف َكَرَْأ ُلَمَع ّلِمَع ْنَم كّرشلا نع ءاكرشلا ينغأ اَنأ» : ىلاعت هللا لا
 . ملسم هاور (ُةكْرِشَو تكر «يريغ

 ي ىضَق سالا لوا َنإ» :ُلوَُي ك5 هللا َلوُسَر ُتْعِمَس : :َلاَق ُهْنَعَو - ۷
 م جت

 َتْلِمَع اَمَق :َلاق ءاَهْفَرَعَف هتَمْعِن ةفرعف يب يأ ءڌدهشتسا ٌلَجَر هيلع ةمانقل

 ْنأل تْلتاَق كنك َتْيَذَك :َلاَق «تڏدهشتسا تح كيف بتا : لاق ؟اًهيِف

 .ِراَنلا يف يقلأ ىح ههْجَو ىلَع ٌبِحَسف وپ رم م ءليټ ڏقف «ةيرج :لاقي
 امف :َلاَق .اَهَقَرَعَف ُهَمَعِن ةفرعف ءپ يَ َّنآّرَقْلا ارقو ُهَملَعَو معلا ملعَت لجو

 0-5 :َلاَق َنآَرَقْلا كيف تأَرَقَو EEF مليا ٌتْمَلعت :َلاَق ؟اهيف َتْلِمَع

 E .ٌءىِراَق وه : لاقي َنآَرَعلا تارو ماع :َلاَقُيِل َتْمّلَعَت ٌكْنكلَو

 0 هيلع هللا َمَّسَ لُجَرَو يالا يف َيِقْلُأ ىتح ههْجَو ىلَع َبِحْسَ هب

sc 

 ام :َلاَق ؟اًهيف ٌتْلِمَعاَمْف :َلاَق .اَهْفَرَعَف هع هر دب يأ ٠ رلاَملا ٍفاَنِصْأ

 ٌكنكلو ّتْبَذَك : لاق .َكَل اًهيف تقف الإ اهيف قني نأ بحت 5 لیپس ّْنِم تكرت

 يف ينل مَ ههو ىلَع َبِحُسف هپ رَ مث راق ذقت كر هود لاب لت
 5 ملسم هاور .ناثلا

 .ٌقذاَح حاَجش : يأ ٌدملابو ءارلا رسكو ميجلا حتفب «ٌءيرَج»
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 نع ختم نإ: هل :ُهَل اوُناَق اسان نا اَمُهْنَع للا يضر رمح نبا ِنَعَو -۸
 َيِضَر رمُع نبا لاق ؟مهِدنع نم انجرح اذإ مل ام فالخپ ْمُهل لوقت اتیطالس
 . يراخبلا هاور . زي هللا لوس ر دُهَع ىلع اقام اًذنه دع انك : اَمُهْنَع هللا

 : هل بلا لاف :َّلاَق ُهَْع هللا يضر ايس نب هللا دبع نب نج نعو 14
 . هيلع ی ٌقفتم وب هللا يئاَري يئاَري نمو هب هللا ْعَُمَس ٌعَمَس ْنَم»

 ك اه در ري سامع ع

 .اًمُهْنَع هللا َيِضَر ٍساّبَع نبا ةياوِر ْنِم ًاضيأ ملم ُهاَوَرَو

 «هب هللا م حمس ًءايِر ال ُهَلَمَع رها :هاتعمو « ميملا ل دیدشتب عسا

 لمعلا ٍساّنلل َّرَهْظَأ ْنَم : يأ «ىتاز ْنَم» : ىنعُمو ةا لاا ئپ ةحضف : يأ

 . يتئالََحلا سو ْؤُر ىلع ُهتَريِرَس َرْهظَأ : يأ هوب هللا ىئاّرد ْمُهَدْنِع ْمُظْعَيِل َحِلاَّصلا

 امْلِع َمُلَعَت ْنَم» ب هللا ُلوُسَر لاق : لاق نع هللا َيِضَر َةَريَرُه يبأ ٌنَعَو -
 دج ْمَل ءاينُدلا نم ًاضَرَع هب َبيِصْيِل الإ همي ال لجو رع هللا هو هب یي امم
 . حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور .اهحير : ينعي «ٌةَماَيِقْلا م موي : ةنجلا فرع

 .ةروهشم ةريثك بابلا يف ثيداحألاو

 2 5 ع ۶

 ءاير وه سيلو ءاير هنأ مهوتي ام باب 2 ۹

 َلُجّرلا َتْيَأَرَأ : هي هللا لوُسرِل يق :َلاَق لع هللا َيِضَر رد يبأ ْنَع -09
 ىر لاف كليو لاق هيلع الا كمنو ةرجخلا نع لمعلا لمعت
 . ملسم هاو رونِمّؤملا

 ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحت باب - ٠١
 ةيعرش ةجاح ريغل نسحلا درمألاو

 لاقو ٠١ :رونلا 4ْمِهِراَصِنَأ ْنِم , اوُضْعَي َنينمُؤُمْلِل ل : ىلاغت هللا لاف
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 ."5 :ءارسإلا الوسم ُهْنَع ناك كئللوأ لَك َداُْقْلاَو َرَصَبْلاَو ْعْمّسلا نإ : ىلاَعَت
 َلاَقو .19 :رفاغ «ٌروُدّصلا يِفْحُن اَمَو ٍنْيغألا ةنئاخ ُمَلْعَيِ» :ىلاَعَت َلاَقو

 .14 :رجفلا «ِداَصْرِملاَِل كبَر نإ : ىلاَعَت

 مآ نبا ىلَع تتُك :َلاَف كلك ّينلا نع ُهْنَع هللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -5
 اَمُهاَنِز ٍناَنْذَأْلاَو ٌرَظَنلا اَمُهاَنَز ٍناَنْيَعْلا :ةَلاَحَم ال كلذ ُكِرْدُم ىنزلا َنِم ُهْبيِصَن

 ءاَطَخلا اهات ُلجّرلاَو ءشْطَبْلا اَماَنِز ُدَيْلاَو «ُمالَكْلا هانز ُناَسْللاَو ,ٌحاَمِتْسالا

 .«كبدكي وأ حفلا َكِلذ ُقَدَصُيَو هنتي یوه بلاو
 . ةَرَصَتْخُم ٌيراَخْمْلا ةياورو ء ملسم ظْمَل اذنهو . هيلع ٌقفتم

 مكا :لاق ي ّيبنلا نع ُهْنَع هللا َيِضَر ٌيِرْدُحلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو -۳۴

 .اًهيف تدخن ُب اسلام ْنِم انام هللا َلوُسَراَي :اوُلاَق هِتاَقْرَطلا يف سوُلُجلاَو
 اَمَو :اوُلاَق «ُهَفَح َقيِرَطلا اوُطْعَأَف ءَسِلُجَملا لإ ْمُبَأ اًذإَف» : ب هللا ُلوُسَر َلاَقَ

 رمألاو «مالسلا درو «ىّذألا ٌفكو ءرصبلا ضع : َلاَق ؟وللا لور اَي قيرطلا 0

 . هيلع ٌقفتم «ركنملا نع يهنلاو ٍفورغَملاِ

 ٍةَيفألاب ًادوُعُق انك :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر لْهَس نب دير َةَحْلَط يبأ ٌنَعَو -4
 ناسا ا ا
 انْدَعَق «سأب ام ريل اَنَدَعَف اَمْنإ :اَنْلَقَف «ِتادٌعّصلا ٌسلاَجم اوُبيتجا ؟ِتاَدْعّصلا

 ُنَسَحو «مالسلا درو ءِرَصَبلا نضع اه واف ال امإو لاق تشو کا

 . ملسم هاور «مالكلا

 . ثاقرطلا : يأ .نيعلاو ٍداَّصلا مضب «تادعصلا»

 ةأجَفلا ِرَظْن ْنَع ةه هللا َلوُسَر ٌتْلَأَس : لاق ُهْنَع هللا َيِضَر ريرَج ْنَعَو -
 . ملسم هاور «كرصَب فِرصا» :لاَقَف

 ُهَدْنِعَو و هللا ٍلوُسَر َدْنِع ُتْنُك :ْتَلاَف اَهْنع هللا َيِضَر َةَمَلَس مَا ْنَعَو -5
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 : د4 يبل لاقف باججحلاب اني ْنَأ دعب َكِلْذو « ٍموتكم ۹ نبا ا

 َلاقَف ؟اَنفِرْعَي الو ءانرصبي ال ىغا وه سا ؛ هللا لوسراي : : اًنلَقَ هم اًبجتحا»

 :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «؟! هنارصبت امتلأ امتنأ ناوايمعفأ» : ل

 . ٌحيِحَص ثي

 لجرلا رظني آل :لاف ل هللا َلوُسَو نأ نع هللا َيِضَر ٍديِعَس يبأ ْنَعَو - ۷

 يف لجرلا ىلإ ُلْجَّرلا يِضْقُي الو ٍوأْرَملا ىلإ ةأرملا الو « لجّرلا ٍةَرْوَع ىلإ
 . ملسم هاور «ِدِحاَولا بولا يف ذةأرملا ىلإ ُهأرَملا يضف الو ءِدِجاَو بوَ

 ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت باب - ١

 «باججج ءاَرَو ْنِم ٌنُموُلَأْساَف اعام ٌنُموُمَتْلاَس اًذِإو» :ىلاعت هللا لاق

 .ها" : بازحألا

 ْمُكايإ» :لاَق دي هللا لوم َّنَأ ُهْنَع ُهَّللا يضر ٍرِياَع نب ةَبقُع نعو -4

 ُوْمَسْلا» :لاق ؟َوْمَحلا َتِيَاَرْنَأ :ِراَصْنألا َنِم ُلجَر َلاَقَف ««ءاسلا ىَلَع َلوْحُدلاَو
 . هيلع فتم «توملا

 .هُمَع 0 00 ءهیخأک يمحلا»

 ع اراب خا

 ا : هللا لوس لاق :لاق هن هللا ير ةُليَرب نو ا

 e قئايقْلا ا ےک تلت ذل يب رك لل مال

 م

 (؟مُكنَظ امد :َلاَقَف هلك هللا نر انْيَلِإ تمنا 34 «ىضري ىتح َءاش اُم ِهِتانَسَح

 . ملسم هاور
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 ءاسنلاب لاجرلا هبشت ميرحت باب - ۲

و ةكرحو سابل يف لاجرلاب ءاسنلا هبشتو
 كلذ ريغ

 ريينخملا 6 هللا ُلوُسَر ّْنَعَل :َلاَق اَمُهْنَع هللا ّن يضر سابع نبا ,ٍنَع ۱

 .ءاسنلا ني ِتالَجَرَتُملاَو ءرلاَجرلا نب

 ءاَسْنلاب لاَجّرلا نم َنيِهبََُملا هي هللا ُلوُسَر نعل :ةياور يفو
 . يراخبلا هاور . لاَجّرلاب ءاّسنلا َنِم ِتاَهّبْشَتُملاَو

 يبا نع بلي لُجرلا و هللا ُلوُسَر َنْعَل :لا نع هلا َيِضَر هريره يبا ْنَعَو - ٣
 5 حيحص دانسإب دواد وبأ ةافارأب ,لجرلا َةَسْبِل سبلت ةأرملاَو قأرملا ةسبل

 موق :اَمُهَرَأ مل را ,لهأ ْنِم ٍناَفنِص» : : هلك هللا ُلوُسَر لاف : لاق ُهْنَعَو - ۳

 تاليمم ٌتاَيِراَع ٌتايِساك ٌءاسنو ,ساثلا اهب َنوُبِرْضَي رمل ِباَنْدَأَك طا مهم

 ءاَهَحيِر َنْدِجَي لَو َْنَجلا َنْلُخْدَي ال ةَِثاملا ِتْحْبْلا ِةَئِمْسَأَ ا تائام

 . ملسم هاور هاَذَكَو اَذَك ِةَريِسَم ْنِم ُدَجوُيَل اًهَحيِر َّنإو

 :ليِقَو .اًمركش ْنِم «تاَيِراَع» .هللا ةمعن نم : يأ «تايساك» ىنعم

 سبلت :لیقو .هوخنَو اهِلاَمَجِل اراهظإ ةضْعَب ُفِشكَتَو ءاَهِنَدَب ضْعَب رتست : انعم
 امو ىلاعت وللا ةعاط ْنَع :َلِيِق «تالئاَم» ىَنْعَمَ .اًهيَدَب َنْوَل ٌفِصَي اقيقر بون

 تالئام ::ليفو موسما نلف مريع نمل : : يأ :(ٌتاليِمُم» ُهَظْفِح نهم

 :َءالْيَملا ةطْشملا َنْطْشَتْمَي تالِئاَم :َليِقَو « نهفاتكأل تاليمُم «ٍتاَريخبم َنيِشْعي
 نهسوؤر» طلا كل ٌنَهَرِيغ نطفي :«تالليمُمدو . اًياَغَلا EE يهو

 . هوحن و ِةَباَصِع وأ ةمامع فل E E يأ ْتْحْبْلا ٍةَمِيْسَأَك

 راّفكلاو ناطيشلاب هّبشتلا نَع يهنلا باب -“ ۳

 اوكا ال» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهَنَع هللا َيِضَر رباجج ْنَع -4
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 0 مر ر رع موق 8 م 2
 . ملسم هاور «هلامشب برشيو لكأي ناطيشلا نإف « لامشلاب

 srl ع ا قا و و ق ف 2
 نلكأي ال» :لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا ئِضَر رمع نبا نعو _- ٠٥
 7 2 و ى ق ی ےک ه#ع

 هاور ءاهب برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا نإف .اهب نبرشي الو .هلامشي مكدحأ

 دوُهَيْلا نإ» :َلاَق لكي هللا َلوُسَر نأ ُهنَع ُهَللا َىِضَر ةَريَرُه ىبأ ّنَعَو - 5
 هما هع هك هنو رم 7
 . هيلع قفتم «مهوفلاخف «نوغبصي ال ىراصنلاو

 اّمأو ٍةَرْمَُح وأ ٍةَرْفَصِب ضيبألا سأرلاَو ٍةَيْحْللا ٍرْعَش ُباضج :ٌداَرُملا
 . ىلاعت ُهللا َءاَش نإ ُمَدْعَب بالا ىف ٌرْكْذَنَس امك ُهْنَع ىهنمف ءٌداوَسلا 24م6

Êسا ع م 5  

 داوسب امهرعش باضخ نع ةأرملاو لجرلا ىهن باب - ٤

 ه2 8 0 ي 2 كا كو فاح لق ر او ساهم

 قيدصلا ركب ىبأ ٍدلاَو ةفاحق ىبأب ىَيَأ :لاق هنع هللا َىِضَر رباج ْنَع 2-7
 هي فا لا م ممل ر والا و افيو ف كلور 3 هدا واوو نءاوقما وقام 2

 هللا َلوُسَر َلاَقَف ءًاضايب ةماعلا يحلو هسارو َةَكَم حف موي اَمُهْنَع هللا َيِضَر
2-2 

 . ملسم هاور هَداَوّسلا اوُبنتَجاَو اذنه اوُرْيَغ» : كي

 عزقلا نع يهنلا باب

 ضعب نود سأرلا ضعب قلح وهو
 ةأرملا نود لجرلل هلك هقلح ةحابإو

 . عقلا نَع هلي هللا ُلوُسَر ىَهَن :َلاَق امُهْنَع هللا َيِضَر ٌرَمُع نبا نَع ۸

 . هيلع قفتم

 KE م 5 ۶ھ A ه يمس - a 20 ر» 05 ع 4 "مر

 كرتو ِهِسْأَر رعش ضب قلح دق ايبص لص للا لوسر ىأر :لاق هلعو - ۱٩

 : هلك ةوكرتا وأ هلک قلا لاو َكِلَذ ْنَع ْمُهاَهْنَف ُهْضْعَب

 . مِلْسُمَو يِراَخُبلا ٍطْرَّش ىلع حيحص دانسإب دوادوُبأ هاور
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 ٍرْفْعَج لآ لهم 6 ينل نأ امه هللا َيِضَر ٍرْفْعَج نب للا 9

 : لاق م .« ميلا دعب يخ ىَلَع اوُكبت الد :لاقف مها م الث هن هللا ّيِضَر

 رفا «قالحلا يل اوعْدا» :َلاقف خزف انا انب ء يجف ( يأ ينب يل اوعذا»

 . ملسمو يراځبلا ٍطْرَش ىلع ٍحیحص ٍدانسإب دوادوبأ هاور .انسٴؤر ٌقَلَحَف

 لدو 95 o 5 Li ول و r 5 جم هس وَ 7 5 PIE عاب

 ةأرملا ٌقِلَحت نأ هيي هللا لوسَر ىهن :َلاَق ُهْنَع هللا َىِضَر ّىِلَع ُنَعَو -

 . يئاسنلا هاور .اًهَسَأَر

 مشولاو رعشلا لصو ميرحت باب - 5

 نائسألا ديدحت وهو رشولاو

 ًاناطْيَش الإ َنوُعْدَي ْنِإَو ًائاَنإ الإ هِنوُك ْنِم َنوُعْدَي نإ : ىلاَعت ُهّللا َلاَق
 منيم ْمُهتلِضاو أ اضوُرْفَم ًابيِصَن َكِداَبِع نم ُنَدِختأل َلاَثَو ُهّللا ُهَنَعَل ًادیرم

 اسلا ةيآلا 4لا َقْلَخ َنرْيغُيلَ مهن أو ماعنألا َناَذآ نكتب مهن ر

۷“ ۱۹4. 

۴ 5 

 َلوُسَر اي :ٌتلاَقَف ل يبنلا كلاس ةَأرْما نأ اهن هللا يضر ًءاَمْسَأ ّنَعَو -- ۲

 ؟هيف لِصأفأ اي ا ءاهرعش قرف ةبصحلا اهتباصأ يتنبا نإ هللا

 . هيلع ٌقفتم ةَلوصْوَملاَو ةلصاوْلا ُهّللا َنَعَل» :َلاَقَ

 .(ةلِصوتسملاو َةَلِصاَوْلا» :ةياور يفو

 لِصَت يتلا :ُةَلِصاَوْلاَو :طقشو ركنا فانت ارات ر ىر ا

 .اًمُرْعَش لّضوُي ل :«ةَلوُصْوَملاَو» ا اهريغ رش وأ ءاَهّرْعَش

 .اهل َكِلذ لعب ْنَم لَأسَت يتلا : «ُةَلِصْوَتْسُملاَو»
Ao 

 . هيلع ٌقفتم فرحت ايم هللا يضر ةشئاَع ْنَعَو

 مس ه2

ع ُهْنَع هللا يضر َةَيِواَعُم ْعِمَس هنأ ٍنَمْحّرلا دْبَع ن ٍدْيَمُح ْنَعو - 14
 ج ما
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 يملا لأ ا :َلاَقَف يسرح دي يف تناك ِرْعَش نم ةَ لوانتو ربنيلا ىلع

 تكلم امنإزا :لوقيو وله لم ْنَع ىن 9 ّيبنلا ْتْعِمَس !؟ْمُكْاَملُع َنْيَ

 هيلع ٌقفتم «مه واس هله َلَخَنا نيج َليِئاَرْسإ و

 ةلِصوَتسملاَو َةَلِصاَوْلا ن نكي هللا نأ ُهْنَع هللا يضر رمع نبا نعو - ٤

 . هيلع ٌقفتم .ةمشوتسملاو َةَمِشاَوْلاَو

 ٍتامِشاَوْا هللا َنَمَ : نا نعل يضر ٍدوعْسَم نبا ٍنَعَو - 6
 ْتَلاَقَف !هَللا َقلَخ ِتاَرْيغُملا ءِنْسْحْلِل ِتاَجْلفَتُملاَو ِتاَضُمَتَتْملاَو ِتاَمِشْوَتْسُملاَو

 باتك يف وهو 6 هللا ُلوُسَر َنَعَل ْنَم نَا ال يل اَمَو :َلاَقَف ءَكِلَذ يف َةَأَرما هل
 «اوُهَتناَف ُهْنَع ْمُكاَهَن اَمَو ُهوُدَحَف ُلوُسّرلا مكانآ امو : ىلاعَت هللا لاق !؟َِّللا

 هيلع قفتم ۷ : رشحلا

 البلف ضْعَب ْنِم اَهْضْعَب َدَعاَبتِل اهنا ْنِم بت يلا يه :ةَجْلْفتُملا»
 ريميل ةو ءاَهِرْيَغ بجاخ ٍرْعّش نم أَن يه :ةَضِماَنلاَو رولا وُو اهنسَحتو

 2م

 .َكِلْذ اهب ُلَعْفَي نم رمت يتلا : ةصمنتملاو ا

 بيشلا فتن نَع ىهنلا باب _ ۷

 امهريغو سأرلاو ةيحللا نم

 هعولط لوأ دنع هتيحل رعش درمألا فتن نعو

هللا ير لب نع بیا نع پیت نث ورع ْنَع - 65
 يبنلا نع نق 

 وبأ هاو ور ءنسح ثيدح همای م موی ا «ءبْيَسلا اومن ت الر : لاق هك

 . ٌنَسَح ْتيِدَح وه : ٌيِذِمْرَتلا لا . ٍةَنَسَح َديِئاَسأب ٌيِئاَسْنلاَو نيرا دوا

 لمع نم» : ب هللا لوسَر لاق :تّلاَق اَهَنَع ُهَللا َيِضَر َةّشْئاَع ْنَعَو - ۷
 . ملسم هاور هُدَروُهَف انرمَأ هيلع سیل المع
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 نيميلاب ءاجنتسالا ةهارك تاب . ۸

 رذع ريغ نم نيميلاب جرفلا سمو

 الق مُكدَحَأ لاب اًذإ» :لاق يي يلا نع ُهْنَع هللا ير داق يِبأ نع 64

 .«ءانإلا يف لفن الو « هنيميب .جنتسي الو « هنيميب کو ندي

 .ٌةَحيِحَص ريك ٌتيِداَحَأ بالا يفر . هيلع فتم

 دحاو ٌفخ وأ ةدحاو لعن ىف ىشملا ةهارك باب _ ۹

 رذع ريغل ًامئاق فخلاو لعنلا سبل ةهاركو رذع ريغل

 ِشْمَي آل» :لاق ل هللا َلوُسَر نأ ُهْلَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُم يبا نع -4

 ا اهيل نا اني يلف ٍةَدِحاَو ٍلغت يف ْمُكُدَحَأ

 . هْيَلَع فتم «ًاعيمج امهفحيل وأ : ةياور يفو

 لعن ْعسِش َعطقنا اذإ» لوق نكي هللا ٌلوُسَر تْعِمَس : لاق و الا

 .ملسم اور هاَهَحِلْصضُي ىت ىَرخألا يف . نشمي الفا کا

 لُجرلا ليتني نأ ىهت هي هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر رباج ْنَعَو ١-
 .ًامئاق

 تص 26م يم در لال

 . نسح دانسإب دواد اوبأ هاور

 تيبلا يف رانلا كرت نَع يهنلا باب ٠٠
 هريغ وأ جارس يف تناك ءاوس هوحنو مونلا دنع

 و2

 يف رانا اوكرتت ال» :َلاَق هك ّيِبنلا نع اَمُهْنَع هللا َيِضَر مع نبا نع ~۳

 . هيلع ٌقفتم «نوُمانت نيج مكتوب
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 ةنيِدَملاب تيب َقَرَمْخا : :َلاَق ُهْنَع ُهّللا يضر ّيرَعْشألا ىَسوُم يبأ ْنَعَو ١١6
 َراَنلا ٍهِذنه َّنإد :َلاق مهِناَسِ ل وللا لوُسَر تح امل ٠ ءرليلا نِ ء ِهِلْمَأ ىلع

 . هيلع ی ُنْفَتُم «اهوئفطأف متم اذ ْمُكَل ودع

 ماكنا ET :َلاَق يا هلا لوسَر ْنَع هنع هللا يضر رباج ْنَعَو - 4

 ® ال َناَطْيّشلا نإ ءجارسلا اوئفطأو بابا اوُقِلْغَأَو َءاَقّسلا اوك

 هئانإ ىلع ضرْعَي نأ ل ْمُكُدَحَأ ُن ذجي مل ْنِإف ءانإفِشُكَي الو ان حنفي الو

a J هب ِتْيَبلا لأ ىلع مرض ةَقسيوُفلا َنِإَف ءُلَعفَيلَف للا َمْسا َرُكْذَيَو ءادوُع 
 . ملسم هاور

 -ت :(مرضتا و ءةرافلا : «ةقسيوفلا»

0550000 

 ةقشمب هيف ةحلصم ال ام لوقو ٌّلعف وهو

 َنيِفْلَكَُملا نم اأ اَمَو رجا ْن هيلع ْمُكلأْسأ ام ْلُقِط : ىلا هللا لاق
 ./قك :ص

 . يِراَخُبلا ُهاَوَر .فلكُتلا نع ايه :َلاَ ُهْنَع هللا َيِضَر مَع ْنَعَو -60

 :لاَقْف ُهْنَع هللا يضر ِدوُعْسم ن هللا بع ىلع انْلخَد : لاق ورسم ْنَعَو - ۱9

 نم نإ ملغ هللا : لقي ملي مَ ْنمَو ىو لميا مَع ْنَم سالا اهيا ا
 اَم لف : ب هيل ىلاَعت هللا لاق . مَلُعأ هللا : مّلعَت ال اَمِل لوقت ر نأ معلا
 . يراخبلا هاور 4 َنيِفَلَكتُملا ْنِم اَنأ اَمَو رجا ْنِ هيلع مكا

44 



 تيملا ىلع ةحاينلا ميرحت باب - ۲

 بيجلا ٌّقشو دخلا مطلو
 روبثلاو ليولاب ءاعدلاو .هقلحو رعشلا فتنو

 َتْيَملا» : لب يللا لاق :َلاَق هن ُهَللا َيِضَر باَطَخلا نْبَرَمُع ْنَع ۷

 . هيلع ٌقفتم «ِهْيَلَع حين ام» :ٍةياور يفو

 ْنَم اثم سيل» : هلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَع ُهّللا يضر ووم نبا نَعَو 2-4
 . هيلع ي a ٌقفتم «ةيلهاجلا ىَوْعَدب اعّدَو «ٌتويجلا ی قشر «دؤدخلا ترص

 رجج يف هارو .هْيَلَع َيِشْعَف .ىّسوم وُب عجل :َلاَق َةَدْرُب يبأ ْنَعَو - ۹

 ءقافأ امَلَف ئيش اهيل دري نأ ليتي مل ٍةنرب حيصت تبقا ءهِلْهَأ ْنِم م أره

 ّنِم ٌءرَب ةا هللا َلوُسَر نإ :4 هللا لوس هم :يرَب م ءيرَ انآ :َلاَق

 ؛ هْيلَع ٌقفتم قَفاَشلاَو ءةقلاحلاو ءةقلاصلا

 ولت يتلا : «ةقلاحلاو» بذنلاو ة اتص رت يتلا :هُةَقِلاَصلا»
 د قش E ةفاشلاو) .ةبيصملا دنع اَهَسأَر

 ةف هللا لوز تعمس TS ةريغملا ٍنَعَو 2-6

 . هيلع ٌقفتم «ةُمايِقْلا ْمْوي ِهْيَلَع حين اَمِب بدعي ُهنِإَف ل كقت

 َلَخَأ :ْتَلاَق اهْنَع ُهَللا َيِضَر - اَهِحنقَو نونلا مب - هيس يطع ما ْنَعَو -
 :اهيلع قفتف e ا

520 of a 

 الا ادار ا : لوقو « يكبت e 000 يضر ةحاور

 اَور !؟كلذَك َتْنَأ : ىل َليِق الإ ًائْيَش ِتْلُق اَم :قافأ َنيِح َلاَقَف .هْيَلَع ُدَّدَعَت
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 هللا َيِضَر َةَداَبُع نب ُدْعَس ىَكَتْشا :َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر َرَمُع نبا نَعَو - 7

 نب ٍدْعَسَو وع نب نئمْحرلا ٍدْبَع م ُهُدوُعَي ل هللا ُلوُسَر هتاف «یوکش هن
 يف ُهَدَجَو هيلع لف اًمَلْف ْمُهْنَع هللا َيِضَر ٍدوُعْسَم ن هللا ٍدْبَعَو ء صاقو يي
 اًمَلَف . هللا لوُسَر َىَكَبَف . هللا َلوُسَر اي آل :اوُلاَق «؟ىضقأ» :َلاَقَف يشع

 عتب ُبْذعُي ل هللا نإ ؟نوُعَمْست الأ : لا ءاوَكَي 2 يلا اَكب مولا یار
 قفتم «ْمَحْرَي وأد ِهناَسِل ىلإ َراَغأَو هاذدهب ُبْذَعُي نِكلَو «ٍبْلَقْلا نزح لو نَا
 . هيلع

 : هل هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هلع هللا َيِضَر ُيِرَعْشألا كلام يبأ ْنَعَر 2-4
 2 Ara of” 7 N 2 و 05 0 21 ع

 عردو تارق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا»
 5 ملسم هاور (برَج نِم

 ناك :ْتَْلاَق تاعيابملا نم ٍةَأَرْما نع ّيعباتلا ٍدْيِسَأ يبأ نب ٍدِيِسَأ ْنَعَو 6
 :هيف ُهَيِصْعَن ال نأ انيَلَع ذأ يذلا ٍفوُرْعَملا ىف هي هللا ُلوُسَر اَْيَلَع دا اميف

 ا ويشن لو كليو وعدل الو اھ شيكت ال نأ

 . نَسَح دانسإپ دواد وبا اور

 f.» E e a a E عك ي طل 1 ع همم

 يا و و س6 ر يا 6# م هه 0 2ع ا واو

 ٍناكلم هب لكو الإ كِلذ وحن وأ .هاّديساو هالبجاو :لوقيف «مهيكاب موقيف تومي

 ر ثيدح :لاقو يِذمرتلا ةهاور (!؟ثنك اًذدكله ا : : ِهناَرَهْلي

 .ِرْدَصلا يف ديلا عْمْجب عْفَذلا :هُرهْللا»

 م ال ال عم كا اه وب هاو وق a جفا تاعااعلا عام مس
 ىف ٍناتنثا» : هد هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىصر هريره ىبأ نعو - ١551

 1 0 00 5 1 رتل عمك 2 ر
 . ملسم هاور «ِتيملا ىلع ةحاينلاو «بسنلا ىف نعطلا :رفك مهب امه سانلا
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 نيمجنملاو ناهكلا نايتإ نع ىهنلا باب - ۳

 كلذ وحنو ريعشلابو ىصحلاب قراوطلاو لمرلا باحصأو فاَّرُعلاو

 ٍنَع سان ةا هلا َلوْسَر لاَ :ُتَلاَق اَهْنَع هللا َيِضَر ةَ ةشئاع نع 2-4

 «و يشب انايخأ ردد مل هللا لا لوس اپ يشپ اسيل :لاقف ا

 ر ا ةفامانت ةركت هيَ نأ يف اه

 هي هللا لور تَعِمَس اهن اه هللا يِضَر ةشئاَع ْنَع ٌيِراَخملل ٍةياَوِر يفو

 يف َيِضَق رمألا ُرُكْذَف ُباَحّسلا وهو - نالا يف ُلِزنَ : ةكئالملا ّنِإ» لو

 اَهَعَم نوبذڪيف ءناّهكْلا ىلإ حوف اشف ءَعْمَسْلا ٌناطْيْشلا فرس ءاّمَسلا

 «ُناَنَعلاَو» .اًهيِقْلي : يأ :ءارلاو فاقلا مضو ءءايلا حتفب وه ناَمرقَيف» : ُهَلوق

 . نيعلا حتفب

 | يِضَرَو هلي يلا جازا 50 ا

 لبقت مَل ُةقَّدَصق عيش نع ُهَلَأَسَف ًافاَرَع یتا ْنَم» : لاق لي يتلا نع اَهْنَع

 مه ريب يي

 5 مِلْسُم اور «اموي نعرا ةالَص

 اذ -

6 5 
 ت

 ال هللا لسو اس ؛ لاق ُهْنَع هللا يضر قراخملا نب ةَصِيبق نعو - ۷

 .«تبجلا ن نم «قرطلاو ما طل َةَفاَيِعْلا 52

 ءريطلا رْجَر : ْيَأ رجلا وه ؛قرطلا «لاقو نسخ واتسب ذواذ وأ اور

 ىلإ ٌراط ْنِإَو هَنْمَيَت ٠ «نيميلا ةهج ىلإ راط نإ ءهناربطب معاشي وأ َنُميَتَي نأ وه

 طلا «ةفايِعلاَو» :دواد وبأ لاق : ٌمَءاَشَت ٍراَسَيْلا ةهج

 ٍنِماَكْلاَو مْنّصلا ىلَع ٌعَقَت ٌةَمِلَك ُتْبجلا :«حاحّصلا» يف ُيرَمْوَجلا لاق

 .َكِلْذوْحَنَو ِرِجاَّسلاَو
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 ١/ 161هيك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق امنع لا يضر سابع نبا نَعو : ١

 7 وبأ ُهاَوَر هَداَز اَم دار ٍرْخّسلا َّنِم ٌةَبْعش َسبتقا 5 موُجنلا الع ا

 . حيحص دانسإب

 ينإ 4 هللا َلوُسَر اَي تلف :لاَق ُهْنَع هللا ّ َيِضَر ,مكحلا نب ب ةيواعم ْنَعَو ها
 ؟َناَهْكْلا وات الاجر نا .مالسإلاب ىلا هللا ًءاَج دقو :ةّيلِهاجب دهع ٹي

 يف هودي ءىش كِل : لاق ؟َنوُرَيطَي لاج ان :ُتْلُق «ُمِهتَأَت الف» لا

 ءايبنألا نم يبن ناك» :لاف نوط لاخر انهو :ُتلُق ْمُهُدَصَي الف «مهرودص
 . ملسم هاور «كاذف طس فاو نف خب

 ْنَع ىَهَن هلي هللا لوسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ٌّيِردَبْلا ٍدوُعْسَم يبأ ْنَعَو - 30107
 . هيلع ى فتم «نهاكلا ناولحو يبل رهَمو ءبْلكْلا ِنَمث

 ريطتلا نَع يهنلا باب - ٤
 . هلق بابلا يف ٌةَقباَّسلا ٌثيداحألا هيف

 ةَريِط الو ىَوْذَع الد : هلي هللا لوسر لاف ةع هللا يضر سنا ْنَع - ۷4

 . هيلع ٌقفتم . «ةبيط ةملك» : َلاَق ؟ُلأَمْلا اهو : اولا لامل ينبجعيو

 ىوذع الد : لكي هللا ٌلوسَر لاق :َلاَق امنع هلا يضر َرَمْع نبا نعو - ٥¥

 ٌقفتم «سَرفلاَو ٍةاَرملاَو راّدلا يف ۽ يش يف مشا ناک ناو «ةريط الو

 . هيلع

 دواد اوُبأ ُهاَوَر .ُرّيطَتَي ال ناك كلي ىلا نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَدْيَرُب ْنَعَو -5

 هللا :لوصر ةع ةريلطلا ترك : لاق ُهْنَع ُهَلا يِضَر ٍرِماَع نب ر ورع نڪو -۷

 : لقي هرب م ْمُكُدَحَأ ىأر اذإف ًامِلَسُم 3 الو لالا اًهتْسحأو :لاَقف هيل
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 ةوق الو لوح الَو تأ الإ ِتاَعيَسلا مفدي الو تن الإ ٍتاَنَسَحلاِب يتأي ال ّمُهّللا

 . حيحص داتسإب دواد وبأ اور ٌحيحَص اذ «كب لإ

 طاسب يف ناويحلا ريوصت ميرحت باب _ ٥
 كلذ ريغو ةداسو وأ رانيد وأ ةّدخم وأ مهرد وأ بوث وأ رجح وأ

 اهوحنو بوثو ةمامعو رتسو طئاح يف ةروصلا ذاختا ميرحتو

 روصلا فالتإب رمألاو

 نيل نإ :لاق هو وللا لور نأ اهن هلا يضر رم نب نَع -۸

 ٌقفتم متل ام احا : مهل لاق AE موي نر ّروصلا و وهذه نوت

 . هيلع

 دقو رس نم لو هلا لو مين :ٌتَّلاَق اَهْنَع هللا يضر ةشئاع ُنَعَو 96

 :َلاَقَو ءُهُهِجَو دولت ل هللا ُلوُسَر آر اَمَلَف ليئامت هيف . ماَرقب يل هس ترس

 «هللا لحب َنوُهاَضُي َنيِذَّلا ٍةَماَيقْلا موي 4 هللا دنع ًاباَذَع سانلا دشا ٌةَمِئاَع ايو

 . هيلع ٌقفتم .نيتْداَسو وأ ةَداَسو ُهْنِم اَنلَعَجف فانعطقت :ٌتَلاَق

 : يهو ِةَلَمْهُملا نيسلا حتفب «ةوهسلاو» .رثسلا :ْوُه ءٍفاقلا رسكب «مارقلا»
 .ٍطْئاَسلا يف ٌدفانلا قاطلا ّيِه : ليقَو ءِتْيبْلا ,يَدَي َنْيب دوك ةفصلا

 :ٌلوُقَي لي هللا لوسر تنس :لاَق اًمُهْنَع هللا يضر سابع نبا ِنَعَو - ۰

 نبا لاق نهج يف ُهْيدَعْيَف سف اَهَرْوَص ٍةَروُص لپ هل لمي راثلا يف روض ل

 . هيلع ٌقفتم .هيف َحِوُرال اَمَو ٌرَجْشلا عنصاف اَ دب آل تنك نف : سابع

 ٠6

 ايندلا يف ةَروص روص 00 : لوي هلي هللا لوس : لاق ُهْنَعَو +41

ezهما قر  

 فتم « خفانب سیلو ةماَيِقْلا مي حورلا اهيف خفني د نأ فلك

 :ُلوُقي لي هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ٍدوُعَسُم نبا ٍنَعَو -۲

 .هيلع ٌقفتم «نوُروصملا ِةَمايِقْلا موي اباَذَع ناتا ٌدَشَأ نإ
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 :لوّقي ل للا َلوُسَر تغمس :ٌلاَق ُهْنَع هللا ضر ةريرُه يبأ ْنَعَو -_ ۳
 وَ ةر اوُقُلْحِلَ ! يَِقْلَخَك قلي بهذ ْنْمِم مَلظأ نمو : ىلاَعَت هللا لاق»

 هغ رفض ارقا وأ يح فلل

 لذت ال» :َلاَق ل هللا لور نأ ُهْنَع هللا َيِضَر َةَحْلط يبأ ْنَعَو -14
 . هيلع ٌقفتم ةَروُص الو ٌبْلَك هيف ايب ةكئالملا

 ذأ ليربج 4 هلا وسر دع :لاق امه هللا ير رع نيا نعو - 1

 .ةثلثملا ا 0 0

 ويب ناك ا اها ملو ٌةعاسلا كلَ تَةءاَجف 53 f ةَعاس يف مالسلا

 «تْقَتلا | مث سر الو دعو هللا ُكِلْخُي ان :ٌلوَقَي وهو هدي ْنِم اًهَحَرْطَف ءأصع
8 5 

 اَمللاَو تلف ؟ُبْلكلا اذنه لَك ىت :لاقف .ِهريِرَس تخت بلک وچ اذإف

rin 

 : لي هللا لوس لاف : مالسلا هيلع ء ليربج هَءاَحف جرا را ب ار

 ان « كب يف ناک يذلا ُبْلَكْلا ينعم : :لاقف ي ا َتْمَلَجَف و

 اک ل ی ا ولا لور هلع یک ا ىلع كأ الأ :ُهنَع هللا َيِضَر

 . ملم اور .هتيَوَس لإ فرم ًاربق الو ءاَهَتْسَمْط الإ

 دّيَصل الإ بلكلا ذاختا ميرحت باب - ۹

 عرز وأ ةيشام وأ

 » :ُلوُقَي هلل هللا َلوُسَر ُتْعِمَس لاق :اًمُهْنَع هللا يضر رمع نبا نع 2-4
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 2 1 هل 2 uf © و هر و ر ا و ير ےک غور 35

 قفتم «ٍناطاريق موي لك هرجا نِم سصقني هنإف ةيشام وأ دیص بلك الإ ابلك ینتقا

 . هيلع

 . (ًطاَريِق» :ةياور يفو

 1 of ه م اا تلا # ق ر مهر ق مر ي هر هاما

 كسمأ ْنَم» : ي هللا لوسَر لاق :لاق ُهْنَع هللا يصر ةريره يبا ْنَعَو 2-84

 3 ي م هع هادس ے2 تمم 5 ا اھ رکا لد رو ترو ما م هع

 قفتم «ةيِشاَم وأ ثرخ َبلك الإ طاريق هِلَمَع ْنِم موي لك صقني ُهنِإْف البلك

 هيلع

 الو ٍةَيِشاَم الو يص ٍبْلَكب َسْيَل ًابْلك ىنتقا نُم» :ملسمل ةياور يفو
 .« موي لك ٍناطاَربِق هِرْجَأ ْنِم صني ُهنإَف « ضر

 ريعبلا يف سرجلا قيلعت ةهارك باب - ۷
 باودلا نم هريغو

 رفسلا يف سرجلاو بلكلا باحصتسا ةيهاركو
 م ادع م كرز وا ب مس تب ل ق ر ل هم

 بحصت ال» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -ه26

 .ملسم هاور «ٌسَرَجْوَأ ٌبْلَك ايف ٌةَقَْر ةكئالملا
“n a 3 A, f 2تمّت م ر ر  ons 

 . ملسم هاور «ٍناطيشلا ريماَرَم سرجلا» : لاق ةي يبنلا نأ هنعو 20١-

 ةلالجلا بوكر ةهارك باب - ۸
 ةرِذَعلا لكأت يتلا ةقانلا وأ ريعبلا يهو

 ةهاركلا تلاز اهمحل باطف ًارهاط ًافلع تلكأ نإف

 ٍةلالَجلا نع لي هللا ُلوُسَر ىَهَن :َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرَمُْع نبا نَع 2-61

 .حيحص دانسإب دوادوبأ هاور .اَهْيَلَع بکري نأ لبإلا يف
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 دجسملا ىف قاصبلا نع ىهتلا باب ۹
 هيف دجو اذإ هنم هتلازإب رمألاو

 راذقألا نع دجسملا هيزنتب رمألاو

 ٍدجسملا يف ُقاَصْبلا» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا ّ يضر سنا ْنَع -_- ۴۳

 . هيلع ٌقفتم . اَهئفَد اهتراَفَكَو ًةئيطخ

 . هبات تحت اَهيِراَويَف هوحنو المر وأ ًابارت ُدِجسَملا ناك اذإ اَهيَْدِب ٌدارُملاو

 اهنفدب داّرملا : ليقو را هباتِك يف اَنباَحْصَأ نم ينايوُرلا نساحملا وبأ لاق
 مسرب ۶£

 غ اهكلذف اصح ا اطل سلا ناك اذإ اّمأ بجشملا ن نم اهجارخإ

 Sn .لاهجلا ّنِم را
 َكِلَذ َدْعَب ُهَحَسْمَي ْنَأ َكِلَد,َلَعَف ْنَم ىلَعَو ءِدِجْسَملا يف رل ريكو ةئيطحل

 هَلِسْعَي وأ ريغ وأ ِِدْيِب وأ هبوثب

 َلْبقْلا راج يف ىأَر ب هللا َلوُسَر َّنَأ اَهْنَع ُهللا َيِضَر َةَسْئاَع ْنَعَو -4
 تل انا

 . هيلع ٌقفتم . کف تمان اقارب وأ < اطا

 ٌدِجاَسملا هلله إو : لاق هلك هللا ٍلوسَر نأ هن هلا يضر ٍسنأ ْنَعَو - ٥

 ةَءارقو «یلاعت هللا ركِذِل َّيِه اَمْنإ ءِرذقلا الو كولا اذله نم ۽ ٍءْيَنِل حلت ال

 . ملسم هاور . ةي هللا ُلوُسَر َلاَق امك وأ ِنارَْلا

 دجسملا ىف ةموصخلا ةهارك باب ٠"
 عيبلاو ةلاضلا دشنو هيف توصلا عفرو

 تالماعملا نم اهوحنو ةراجإلاو ءارشلاو

 و هر م2
 ْنَم» :لوُشي 8 هللا َلوُسَر مس هنأ ُهنع هللا َيِضْر ةَرْيَرُه يبا ْنَع -5

 يا :ٌلَقْيْلَف دجسملا يف هلا ُدشني الجر عمَس

 .مِلْسُم ُهاَوَر ءاذدهل نبت مَ
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a *ءِدجْسَملا يف عا وأ عيب ْنَم ميار اذإ» :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ ُهْنَعَو - ۷ و ماه ع  
 5 و يو ء يەر مر نوت 5 سا مر لاو 50 و 2

 هللا اَهدَر ال :اوُلوُمف ُةَلاَض دش ْنَم ميار اذإو كراج هللا َحَبْرَأ ال :اولوقف
 4 . «كيَلَع

 . ٌنسح تیدح :لاقو يذمرتلا هاور

 هم 2 مع هد ر معا ور ق مفر منن سل ل رور هم مس
 اَعَذ نم : :لاقف ٍدجسملا ىف دشن الجر نأ هنع هللا يضر ةديرب نعو -2-6

 امل ٌدِجاَسَملا يَ امنإ ءَتْدَجَو ال» : ل هللا َلوُسَر َلاَقَف ؟رمخألا لّمَجلا ىلإ و ما “رو ت ا 5 2 و ھم م8 مام
 ساه ىو

 . ملسم هاور وهل تين

 ت ع وكر تعج ممر وت 5 سا 8# ماه م a 577 0 or ر

 هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر هدج نع هيأ نع «بيعش نب ورمع نعو "648
 2 ءتو ەھ مما ے0 هر 8 5 8 2 و 5 لا

 .رعش هيف دشني وأ «ةلاض هيف دشنت نأو ءدجسملا يف معيبلاو ٍءارشلا نع ىهن لك
eريق سس - 1 8 5 2 8 ” ل  

 . ٌنَسَح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دواڌ وب هاوَر
 38 ري م م م وتر 8 53 7 e ا

 دجسَملا ىف تنك :لاق ُهنَع هللا َيِضَر ىباحصلا ديزي نب ٍبِياَسلا نَعَو _-- ٠
 a 2 A جد ممل اهب "ع م 5 72 ا # ويم ماو مو مدام ا ۰ صو

 بهذا :َلاَقَف ُهْنَع ُهّللا ىضر باطخلا نب رمع اذإف ترظنف «لجر
 of o e ر o © 0 7 ور 2 35 5 5
 «فئاطلا لهأ نِم :الاقف ؟امتنأ ني نم :لاقف ءامهب هتئجف «نيذلهب ينټئاف

 رلوُسَر ٍدِجْسَم ىف اًمُكَئاوْصَأ ٍناَعفْرَت ءاَمُكَتْعَجْوال ءِدَلَبلا لهأ ْنِم اًمتتك ول :َلاَقَف
 و ا ی م

 . يراخبلا هاور !ُِلك هللا

 الصب وأ اموث لكأ نم يهن باب ١"
 دجسملا لوخد نع ةهيرك ةحئار هل امم هريغ وأ ًاثارك وأ

 ةرورضل الإ هتحئار لاوز لبق

 هذه ْنِم لَكَ ْنَم» :َلاَق لي ىلا نأ اَمُهْنَع هللا َيِضَر َرَمُع نبا نع ١
 هب ر ا ےک 5 ع5

 . هيلع ٌقفتم «اندجسم نيرقي الف - موثلا ينعي - ةرجشلا

 . (اندجاسُم» : ملسمل ةياور يفو
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 ٍهِذله ْنِم لكا ْنَم» : يلا لاق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر سنا ْنَعَو - ۲

 E ا ءان رتب الف يشل

 الصب أ اموت َلَكأ ْنَم» :4 يلا لا :لق علل م
 مم ا

 نيَرقي الف ءْتاَّركْلاَو موُشلاَو ءَ لأ ن نم : ميسم ةياور يفو

 . مَدآو نب هني یاني امم ىدا ةكئالملا نا ءانّدجسم

 هر اصل ا م

 ءَلَصَبْلا :ِنيقبَح أل امرأ ام نيئرََش نوکان سالا اهيا مكن م

 رَمأ دجشملا يف لُجألا نه امُهَحيِ د َدَجَو اذإ #4 هللا َلوُسَر تير ْدَقَ 0

 . ملسم هاور .ًاخبط امي ديل وپ

 بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ءابتحالا ةهارك باب "7

 ءوضولا ضاقتنا فاخيو ةبطخلا عامتسا توفيف مونلا بلجي هنأل

 ٍنَع یھت هل « بنل نأ نع هللا يضر ؛ نجلا سنا نب ٍذاَعم ْنَع  اا/مءمه

 ٌُتيِدَح : الاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور .بطخي تط ي مامإلاو ةعمجلا موي ةوبحلا

 . نسج

 ةجحلا يذ رشع هيلع لخد ْنَم يهت باب - ۴۳

N GL 

 هل ناک نم» :و55 وللا ُلوُسَر لاق : :تلاق اهن هللا َيِضَر مَ ت مآ نع - ۱۷۰۹

 مرار سمت

 ِهِراَفظَأ نم الو هرْعش ْنِم ُنَّذْخَأَي الف ةجحلا يذ لاله لَهَا اذإف هذي س

 . مِلَسُم هاور «يحضي ىتح ایش



 قولخمب فلحلا نَع ىهّتلا باب "14
 ءابالاو ءامسلاو ةكئالملاو ةبعكلاو ىبنلاك

 نالف ةبرتو ناطلسلا ةمعنو سأرلاو حورلاو ةايحلاو

 ايهن اهدشأ نم يهو .ةنامألاو

 لاقت لا نإ» :لاَق و «ّيبنلا نع ءاَمُهنَع هللا َيِضَر َِرَمْع نبأ نع _ ۷

 فتم «تمصيِل وأ ءهللاب فلْحَيَلف ءأفِلاَح ناك ْنَمَف ,ْمُكِئابأب اوُفِلْحَت نأ ْمُكاَهْنَ

 . هيلع

 n= 5 رق م مسالم ر م 2 ةهمااه مش

 : لَم هللا اوسر اق :لاق هنع هللا يضر ‹ةرمس نب نمحرلا دبع نعو 2م

 . مدسم هاور . ْمُكِئاَأِب الو ,يغاَوطلاب اوُفِلْحَت الد

 2 ةيِغاط هِذله» :ثيدحلا ُهْنِمَو «ماَنّصألا َيِهَو ءةيغاط ممَج :«يغاَوطلا»

 م6 E همم 7 لام ل a o مر ممم ع مار“

 عمج «ِتيِغاوطلاب» : ملسم ريغ يف يورو . مهدوبعمو مهمنص : يأ :« سود
 ean | ں2 ع
 . منصلاو ناطيشلا وهو «ِتوغاط

 e ھم 2 0 2 مد توم هرو ر لر هم ق ل © م
 فلح نمو :لاق لَك هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةذيرب نعو 64

 . هانم سيلف ءةنامألاب

 . حيحَص ٍدانسإب دواَدوُبَأ ُهاَوَر «ٌحيحَص ٌتيِدَح

 ل "وار تع ا 122 E ل ولا اعل ا ف يافا فلم
 نم ءيرب ينإ :لاقف «فلح نم» : هلع هللا لوسر لاق : لاق هلعو ١/٠

 ىلإ مجري ْنَلَف ءاقداَص ناك َنِإَو ءَلاَق امك وهف ءابذاك ناك نف . مالسإلا
 . دواد وبأ هاوو الاس مالسإلا

 ا 00 42 ا ا و وک قو و ا ا 3 2

 لاق ءةبعكلاو ال :لوقي الجر عمس هنأ اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو ١-
E #635 ه0  o7سوو ماهم 2 # 2 يمد« مدر 2 2  

 فلح نمو :لوقي هلك ءهللا لوسر تعمس ينإف وللا ريغب فلحت ال :رمع نبا

 .ٌّنَسَح ٌتيِدَح :َلاَقو يذمرتلا هاور هَكَرَْأ وأ َرْفَك قف هللا رْيَغب
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 نأ َيِرُر امك ِءِيِلْمَتلا ىَلَع َكَرْشَأ وأ َرْفَك» :ُهَلْوَق ٍءاَملعلا ضْعَب رسو
 . كرش ُءايرلا» :لاق هلك يبنلا 30 و 25 2 595 م

 2 ت

 ادمع ةيذاكلا نيميلا ظيلغت باب ١6"

 لام ىَلَع فَلَخ ْنَم :لاق هلي يبنلا نأ نع هللا يضر ٍدوُعْسُم نبا نع 2-5

 نب هللا َلوُسَر انْيَلَع أرق مث :لاق «َناَبضُغ ِهْيَلَع وهو هللا يقل وقح ريغب ٍءىِرْما
EE 75 ٠. I20مم ام م 0-2 ا م اسما 2 5  

 انمت ْمِهِناَمْيَأَو هللا ٍدْهَمِب َنوُرَْشَي َنيِذَلا نإ :لَجَو رع هللا بات ْنِم ُهَقاَدْصِم
 . هّْيَلَع ىفتم : ةيآلا رخآ ىلإ ۷۷ :نارمع لآ #اليلق

 هللا َلوُسَر ن ُهْنَع هللا َيِضَر ٰيڻراحلا َةَبَلعَن نب سايا ةَماَمُأ يبا ْنَعَو - ١7١
 َمْرَحَو .رانلا هَل هللا ّبَجْوَأ ْدَقَف ءهنيميب مِلْسُم ءىرما ىح ٌمطتقا نم» :لاق كي

 َناَك ْنِإَوَد :َلاَق ؟هللا َلوُسَراَي ًاريِسُي اعيش ناك ْنِإو :ٌلَجَر هَل َلاَقَف هَدْنَجْلا ِهْيَلَع
 . مِلْسُم ُهاور «ِكاَرَأ ْنِم ًابيِضَق

 ا : سرفر م سام 3 0 a 0 ةمااق مم

 هلي يبنلا نع اَمِهْنَع هللا َيِضَر صاقلا نب وِرْمَع نب هللا دبع ْنَعَو .-24
 م ف 2 هڪ يب ممر 2 0 74 ار 8 75 م ل ا

 نيميلاو « سفنلا لتقو «نيدلاولا قوقعو ىللاب كارشإلا :رئابكلا» :لاق

 . يراخبلا هاور «ُسوُمْعْلا

 ؟ٌرئاَبكْلا ام هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف لو ّيبنلا ىلإ ءاج ًايِباَرْعأ نأ :ةياوِر يفو

 ُنيِمَيْلا اَمَو :ُتْلُق «ُسوُمَعْلا ُنيِمَيْاد :لاَق ؟اذام ّمُث :لاق ههللاب ُكاَرْشِإلاد :َّلاق
 ا ل a o o ثيم امر ”8ر ف مام عدو

 . بذاك اهيفوه نيميب ينعي « ملسم ٍءِرما لام عطتقي يذلا» :لاق ؟سومغلا

 اهنم اریخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم بدن باب "5
 هنيمي نع رفكي مث هيلع فولحملا كلذ لعفي نأ

  o oهَ   1ل د ين لل | ل و ق ا امر اھ ا 2

  007 59رر #8 م ره ۶ ىم- و 001 2 7 عما عرش ٣ن

 ءريخ وه يذلا تئاف ءاهنم اريخ اهريغ تيأرف «نيمي ىلع تفلح اذإو» : هلك
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 . هيلع ٌقفتم «كنيِمَب ْنَع رف
 ىلع تلح بز :َلاَق لك هللا ُلوُسَو نأ نع هللا يِضَر ةريره يبأ ْنَعَو 5

 هاور «ريخ وه يِنْلا لفي «هِنيِمِي ْنَع رفيف ءاَهَنِم ًارْيَخ اًهَرْيَغ ىَأرَق ‹ نيمي

 ت

 ْنِإ ِهللاَو ينإد :َلاَق هب هللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُهّللا يضر ىَسوُم يأ ْنَعَو - ١

 َتْيَنَأَو «ينيِمُي ْنَع ٌتْرَفَك لإ اهم اريح ىزا م أ نمي ىلع فلخأ آل هللا هش

 . هيلع ّى ٌّقفتم ٌريَخ وه يذلا

 حلي ْنآل» : ا هللا لر لاق : لاق ُهْنَع هللا َيِضَر ةريره يبأ ن نعو - 4

 ضرَف يلا ُهَتَراَمَك يعي نأ ْنِم ىلاعت هللا َدْنِع هَل مآ ِهِلْمُأ يف هيمي يف ْمُكُدَحَأ

 فتم «هُيَلَع هللا

 ُنُمكُي الو ءاهيف ىَداَمَتَي يأ : ميجلا ِديِدْشََو . ماللا حشفب جليد : لوق
 .ًامثإ رثكأ : يأ ءةثلثملا ٍءاثلاب وه «مثا» : ُهلوقو

 نيميلا وغل نع وفعلا باب - ۷

 نيميلا دصق ريغب ناسللا ىلع يرجي ام وهو .هيف ةرافك ال هنأو

 كلذ وحنو ,هللاو ىلبو .هللاو ال : ةداعلا ىلع هلوقك

 امي مداوي ْنِكَو ْمُكْناَمْيُأ يف وللا هللا مُكدِجاَُيالد ىلاَعت هللا لاَ
 وأ مكي َنوُمِمظُتاَم طَسْوأ نم نيِكاسَم ةَرَشع ماع راك َناَمْيآلا متع
 اَذِإ ْمُكِنامْيَأ ٌةَراَقَك كلذ ماي ال ُماَيِصَق ذج مل نمف وقر ريِرْحَت أ 15

 ۸٩. :ةدئاملا «مُكَنامُيَأ اوُظَفْحاَو مدْفَلَ

 ُمُكُذِاَؤُي ال» : : ةيآلا لنه تزن : ٌتَلاَق اَهْنَع هللا يِضْر ةُشِاَع ْنَعَو - 4

 اور يللا یلبو هّللاَو ال : لجرلا رلوق يف «مُكِناَميَأ يف وفّللاب هللا

 . يراخبلا
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 ًاقداَص ناك ناو عيَبلا يف فلحلا ةهارك باب - ۸

 :ُلوُعَي هي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -
 . هيلع ٌقفتم «بْسكْلل َةَفَحْمَم « ٍةَعْلُسلل ٌفِلَحلا»

 مكاو :لوفي للا َلوُسَر َعِمَس نأ نع هللا يضر هدا يبا ْنَع ۱
 ت ووو

 . ملسم هاور «قحمي مث فنی هنإف ؛ ميلا يف ٍفِلَحلا ةَرثكَو

 ةنجلا ريغ هللا هجوُب ناسنإلا لأسُي نأ ةهارك باب - ۹
 هب عفشتو ىلاعت هللاب لأس نم عنم ةهاركو

 هللا هوب لاسي الد : هلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر ٍرباج نع - 5 ۲۲

 . دوادوبأ هاور «ةنجلا ا الإ

 ذاَعَتسا نَم» : يك هللا لور َلاَق : لاق اَمُهْنَع هللا يضر رمَع نبا نَعَو - ١37

 للاب لاش نمو وبيج :ْمُكاَعَد نمو ةوطعَأف ٠ للاب لاس نمو ةوُذيِعَف هللا

 ل اوغعداف ةنوُكفاَكَت ام اوُدجت مل نإ اك نورتو مكي ٌعْنَص نمو ؛ةوُطْعأَ

 ديناسأب يئاسنلاو «دواد وب هاور ٌحيِحَص ٌثيِدَح «هومتافاک لق مكن ورث 1

 . نيحيحصلا

 هاشنهاش لوق ميرحت باب ۰
 هريغو ناطلسلل

 ىلاعتو هناحبس هللا ريغ كلذب فصوي الو ,كولملا كلم هائعم نأل

 مسا عنخأ نإ» :لاق يب يبنلا نع هلع هللا يضر ةريره يبأ نع 2-1

 . هيلع ٌقفتم «ِكالمألا كَم ىّمَسَت ُلَجَر لجو رع هللا دنع

 .ءاًشهاش لم (كالمألا ُكِلَم» ةع نب ُناَيْفَس لاق



 قافلا ةبطاخم ْنَع يهنلا باب 0١

 هوحنو ديسب امهوحنو عدتبملاو

eٍقِفانُمْلل اوُلوُقت الر : قب للا ُلوُسر لا : لاق هع هللا  

 دانسإب دواد وبأ هاور «ْلَجو رع مكبر متطخسأ ُدَقَف اديس كی نإ هن ةا

eci 

 ىمحلا بس ةهارك تاب 5

 مَ وأ «ِبئاّسلا ّمُأ ىلع لَ ل للا لوس نأ هع هللا َيِضَر ربا ْنَع - 5

 :تّلاَق (؟َنيِفْرْفَرَت - بّيسملا ما اَيْوَأ _بئاسلا ماي كلام : :لاقف بّيَسَملا

 ا ىلب اناطخ بید اا «ىمحلا يبست الو :َلاَقَف ا ا لكلا

E 

 52 لام

 ِءاتلا مضب وُهَو عترت : ةانعمو و ةكرخ نيکرحتت : يآ «َنيِفِرْفَرت»

 .نيفاقلاو ةرركملا ِءارلاب ًاضيأ يورو .ةرركملا ٍءافلاو «ةرركملا يازلابو

 اهبوبه دنع لاقي ام نايبو حيرلا بس نع يهنلا باب _ ۳

 : كي هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر بك نب يأ رنا يبأ نع ۷

 ٍهِذنه ريخ ْنِم كاست نإ ملا :اووق َنوُهَركَد ام م متيأر اذإف ءَحيرلا ومس ال

 اهيف ام ٌرَشَو حيرلا هلله ٌرَش ْنِم كب ْدوُعَنَو وب ْتَرِمَأ ام رْيَحَو اهيف اَم ريو حيّرلا
 . حيحص ٌنسح ثيدَح :لاقو يذمرتلا هاور هب تَرِمأ ام رسو

 :ٌلوَقَي هل هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةرْيَرُه يبأ ْنَعَي - 4
 اهو الف اًهوُمتيأَ اذإف باَذَعْلاِب ينأتَو ةمحرلاب يتأت للا جید نو يرل

 . نسح ٍدانسإب دواد وبأ هاور «اَرَش ْنِ للاب اوُنيِعتْساو ءاَهَرْيَخ هللا اوُلَسَو

 .ِهداَبِعِب هِتَمْحَر : يأ : ِءارلا حتفب وه هللا حور نم» : هك هلوق
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 ٌْحيَرلا ِتْفَصَع اذإ 4 بلا ناك :ْتَلاَق اَهْنَع ُهّللا َيِضَر َةَّشِئاَع ْنَعَو -
 1 عَ م 8 a 7 م امو” رع 00 ۶ ما 0

 كب ذوعأو هب تلسرأ ام ريخو ءاهیف ام ريخخو ءاهريخ كلأسأ ينإ مهللا» :لاق

 هم ها 2 ي رھ

 . ملسم هاور هِهب تَلِسْرَأ ام رْشَو ءاهيف ام رشَو «اَهرش ْنِم

 كيلا بس ةهارك باب 4

 ال» : ل هللا ُلوُسَر لاق :َلاَف هلع هللا َيِضَر ٌنَهبلا داخ نب در نع -

 .حيحص دانسإب دوادوبأ هاور «ٍةالّصلل ظقوب ُهْنإف كيلا اوُيْسَت

 اذك ءونب انرطُم :ناسنإلا لوق نع يهنلا باب - ٥

 هلص يلي هللا ُلوُسَر اَنب ىّلَص :َلاَق نع هللا َيِضَر ٍدِلاَخ نب دير ْنَع - ١١

 « سائلا ىلع َلْبْمَأ فرصا امل < « ليلا نِي تناك ِءاَمَس رثإ يف ريدا حبصلا

 َحبصَأ :لاقد :َلاَق و هللا“ :اوُلاَق «؟ مكبر لا ادام نورذت له: َلاَقَف

 َكِلَذَف ههتْمْحَرَو هللا لْضُفب اَنْرِطُم : لاق ْنَم اًمأف رفاكو «يب يؤم يِداَبِ ْنِم

 . هيلع ٌقفتم «بكوكلاب ٌّنِمْوُم يب رفا

 .رطملا :انه ٌءامسلاَو

 رفاك اي : ملسمل هلوق ميرحت باب "5

 لاق اذ » :هيلي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر رَمُع نبا نع ٣

 هيلع ٌتَعَجَرالِإو لاق امك ناك نإ ءاَمْهُدَحَأ اهب َءاٻ ْدَقَف فاك اَي :هيخأل ُلُجّرلا

 هر رمت

 اعد ْنَمِ» :لوقُي لك هللا َلوُسَر ٌعِمَس هنأ ةن للا َيِضَر رد 5" _ ۳

 . هيلع فتم «ِوْيَلَع راح الإ َكِلذَك َسْيَلَو هللا ٌوُدَع :َلاَق را < ركاب الجر

 عجز :ناكو



 سيل» :ِلي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍدوُعْسَم نبا ٍنَع - 4
 :لاقو يذمرتلا هاور هُّىِذَبْلا الو ءشِجاَمْلا الو ءِناَعْللا الو ءٍناَعطلاب ٌنِمّْؤَملا

 شحْفلا ناك امد :ق هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر سنا ْنَعَو - مه
 :لاقو يذمرتلا هاور هُهَناَر الإ ٍءْيَش يف ُءاَّيَحلا ناك اَّمَو هئاش الإ ٍءْيَش يف

 مالكلا يف ريعقتلا ةهارك باب - ۸

 ةحاصفلا فلكتو هيف قّدشتلاو

 مهوحنو ماوعلا ةبطاخم يف بارعإلا قئاقدو ةغللا ئشحو لامعتساو

Fol eمول هد عدو 0 201 ا ل ا ق و  
 «نوعطنتملا كلُه» :لاق ايي يبنلا نأ هنع هللا َيِضَر درعسم نبا نع _-

 . ملم هاور .اثالئ اهلاق

 0 4 يك 9 وو
 .رومألا ىف نوغلابملا : «نوعطنتملا»

a 2 o. dawم تما مص 2 دممع وق 5 2 - 0  

 هو هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو --۷

 . هةَرَقبْلا للْحَت امك ِهِناَسِلِب ُلّلَحَتَي يذلا لاَجّرلا َنِم َعيِلَبْلا ضي هللا نإ» : لاق

 : نخ دال : لاقو ‹ يذمرتلاو «دواد وب هاور

 2م يم 7 5 ور ےک 5 ږ #8 . 0 ساه ماس

 نإ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب راج نعو -_ ۸

 ْنِإَو .اقالخأ ْمُكئِساَحَأ قَماَيِقْلا َمْوَي اسِلْجَم ينم ْمكيرَقأَو «يلإ مكبحأ ْنِم
of207 ت 2  of.ت و مو 5 1 مه م 3  o3 7  

 «نوقدشتملاو ¢ نوراثرشلا ,ةمايقلا موي ينم مكدعبأو « يلإ مكضغبأ

 نسخ باب ىف هحرش قيس دقو © نسح يذوب :لاقو يذمرتلا هاور «نوقهيفتملاو

 . ٍقلخلا
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 يسفن تثبخ : هلوق ةهارك باب 46

 تنبح ْمُكُدَحَأ نلقي الر :َلاَق الب يلا نع اغ هللا يضر ةشئاَع نع هك

 . هيلع ٌقفتم «يِسْفَن ُتَسِقل :لَقَيِل نكلو :يسفن

 A ف عوق O فهو 822 Oa تهم تال كا
 ظفل هرك نكلو «تسقل» ىنعم وهو .تثغ تثبخ ىنعم :ٌكاملعلا لاق

_ 
o 

 .ثبخلا

 امرك بنعلا ةيمست ةهارك باب 8٠"

 اوُمَسُت ال» : هللا لور َلاَف :َّلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبا نع ٠--
 . ملسم طفل اذهو . هيلع فتم «ٌمِلْسُملا َمْرَكْلاَنإف ءَمْرَكْلا َبَنِعْلا

 :ملسمو يراخبلل ةياور يفو «ِنيْؤُملا بلف ُمْرَكْلا اَمْنِإَفَم :ٍةياَوِر يفَو
 . «ِنِم ملا بلف مركْلا امنإ «مركْلا نولو

 :اوُلوُقَت الد : لاق و ّيبنلا نع ُهْنَع هللا يضر رجح نب لاو ْنَعَو - 48

 . ملسم هاور «ةَلبحلاو ُبْنِعْلا : :اوُلوُق نكلَو ركل

 .ءابلا ناكسإب ًاضيأ لاقيو ءءابلاو ِءاحلا حتفب ةَلَبَحلا»

 لجرل ةأرملا نساحم فصو نَع يهنلا باب ١

 هوحنو اهحاكنك يعرش ضرغل كلذ ىلإ جاتحي نأ الإ

 ٍرِشابت ال» : لب هللا لوسَر َلاَق :َلاَق هلع هللا يضر ٍدوُحْسُم نا نع - 5

 ظني هناك اًهجْوَرِل اَهَفِصنُ ءةأرملا ةأرملا
 . هيلع قفتم هاَهْيَلِإ

 تئش نإ يل رفغا مهّللا :ناسنإلا لوق ةهارك باب - ۲

 بلطلاب مزجي لب
r 4 TMF a u م مس FG ےو هر وقل ل و ړم o 

 نلوقي ال» :لاق هلي هللا َلوُسَر نأ ةع هللا يضر ةريره يبأ ْنَع
_--۳ 
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 نإ ءةلاسملا مِزْعَيِل تعش نإ ينْمَحْزا ّمُهّللا :َتِْش نإ يل ٌرِفْغا ّمُهّْللا : مُكُدَحَأ
 . هيلع ٌقفتم . هَل هرم ال

 ال ىلاعت هللا نإف ءَةَبْعْرلا مظل مزعل نكللو» : مِلْسُمل ةياور يفو _
 . هاطغأ ءىش همظاعتي

 مُكُدَحَأ اعد اذإ» : و للا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا َيِضَر ٍسنأ ْنَعَو - 44
 ٌقفتم هَل ةِركَتْسُم ال نإ ينطْعَأَف ءَتِْش نإ مهلا : يلوي الو ةلأسملا مزيل

 . هيلع

 نالف ءاشو هللا ءاش ام : لوق ةهارك باب - ۳
 ” لي

SDام :اولوقت 7 الو :لاق لكي يبل نع هن هلا ير باميلا نب ةفيح ْنَع  

 دواد وبأ هاور «نالف َءاش ُ هللا َءاش ام :اولوق ننكلو نالف َءاشو هللا اش

 ةرخآلا ءاشعلا دعي ثيدحلا ةهارك باب - ٤4

 ُةكرتو هلعفو «تقولا اذنه ريغ يف ًاحاَبُم ُنوكي يذلا ثيدحلا هب ٌدارملاو
 اذنه يف وهف ءِتْقَولا اذنه ٍرْيَغ يف هوّركملا وأ مرحلا ْتيِدَحْلا ااف فارس

 تایاکجو معلا ٍةَرَك اًذَمك ريخلا يف ُثيدحلا امو ةهاركو امت رحت : دشا تقرلا

 وحنو ةجاخ بلاط س فضلا م ٹیڍحلاو «قالخألا .مِراكَمو ٌنيِجلاّصلا

 ةَهاَرَك ال ٍضراعو ِرْذعِ ُتيِدَحلا اذكو بحسم وه لب «هيف ةهارك الف كلذ

 . هردم لك ىلع ةحيحصلا ٌتيِداَحألا تّرَهاظت دقو « هيف

 لبق مولا هركي َناَك كك للا َلوُسَر نأ ُْنَع هللا ّ يضر َةّرَرَب : يبأ نع - ۷£

 . هيلع ٌقفتم .اًهَّدْعَب ثيدحلاو ِءاشعلا
 رخآ يف َءاَسِعلا ىَلَص هلي هللا َلوُسَر نأ اَمُهَْع ُهَّللا َيِضَر َرَمُم نبا نَعَو - 10 5 م م يي ق با عرب قع ریدر يک ر لرم 0 م

£43۸ 
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 ىقبي ال ٍةنَس ةئام سأر ىلَع نإف ؟هذه مكتليل مكتيارأ» :لاق «ملس املف ؛هتايح

 . هيلع فتم هُدَحَأ ويلا ضزألا ِرْهَظ ىلَعَوُه ْنَمِم

WEيضر  Nنب ارق 0 ی يلا اورا  

 هأور تالسلا EE ةالص 22 E و

 . يراخبلا

 اهجوز شارف نم ةأرملا عانتما ميرحت باب -

 يعرش رذع اهل نكي ملو اهاعد اذإ

 اَعَد اذإ» : هلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُهَللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نع --4

 «َحِبْصضَت ىتح ةكئالملا اَهْننَعَل ءاَهْيَلَع َناَبْسَع َتاَبَق ءْتَبَأف ِهِشاَرِف ىلإ ُهَنَأَرْما لجرلا

 . هيلع ّقفتم
 .«ٌمِجرت» ىتح : ةياور يفو

 هنذإب الإ رضاح اهجوزو ةأرملا موّص ميرحت باب - "5
 عما ةر ا اک وے و و ا ف ف 2

 ٍةأرملل لجي ال» :لاق ةَ هللا لوُسَر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع _ 6

 . هيلع قفتم ههنا الإ يب يف َنْذأَت الو .هنْذِإِب الإ ٌدِهاَش اَهُجوَرَو َموُصَن نأ

 عوكرلا نم هّسأر مومأملا عفَر ميرحت باب 0
 مامإلا لبق دوجسلا وأ

 اذإ ْمُكُدَحَأ ىَنَحَي ام :لاق 5 ينل نأ هلع هلا َيِخَ هريره يبأ ْنَع 6١

 رر هللا لت وأ !ِراَمِح ّسأَر ُهَسَأَر هللا رشم نأ ماّمإلا لبق م ثار عفر

 . هيلع ٌقفتم «رامج ةروص

44 



 ةالصلا ىف ةرصاخلا ىلع ديلا عضو ةهارك باب -۸

 .ةالّصلا يف رْضَححلا نع يه :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع -5
 ا

8 

 ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب - ۹

 هيلإ قوتت هسفنو
 طئاغلاو لوبلا امهو : نيثخألا ةعفادم عم وأ

 الر :ُلوُقَي لي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :ْتَلاَق اَهْنَع هللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ١768
 . ملسم هاور هِناَتَبخألا ُهعِفاَدُي َوُه الو « ماَعط ف

 ةالّصلا يف ءامّسلا ىلإ رّصبلا عفر نع يهنلا باب "4
 لاب امد : كي وللا وسر لاق : :َلاَق ُهْنَع هللا ّيَِر ِكلاَم ن سن ْنَع 6
 :َلاَق ىح كلذ يف لوق ٌدتشاف «مهتالص يف ِءاَمَسلا ىلإ ْمُهَراَصَبأ نوعْفرَي مارف

 . ىراخبلا هاور «ٌمُهُراَصِبأ َنْفَطْحَْل وأ ٠ َكِلَّذ ْنَع ٌنُهَتنيل»

 رذع ريغل ةالّصلا يف تافتلالا ةهارك باب ١"

 تافتْلالا نع ل هللا َلوُسَر ٌتْلَأَس :ُتَلاَق اَهْنَع هللا يضر ةشئاع ْنَع - 4
 اور ِدِبَعْلا الص ْنِم ُناَطْيَشلا ُهَسِلَتْخَي سالتخا وه» :ٌلاَثف ٍءالصلا يف

  يراخبلا

 دس ناك ناف ام ةالصلا يف َتاقَتلالا نف للا يف َتاَقِتْلالاَو
 .«ةَضيِرْمْلا يف ال عوطتلا

 .ٌحيِحَص ٌنسح ٌثيدح :لاقو يذمرتلا هاور
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 روبقلا ىلإ ةالّصلا نع يهنلا باب - ۲

 هللا تي :َلاَق هع هللا َيِضَر ٍنْيَصُحلا نب زاك ِدئْرَم يبأ ْنَع ۷

 لست هرز اع ل الو نونفلا لارا لوح لوقي لكي

 يلّصملا يَدَي ْنيَب رورملا مي ر رحت باب _- ۲۳

 للا َيِضَر ّيراَصنألا ٍةّمَّصلا نب ِثراَحلا ِنْب هللا ٍدْبَع مْيهُجلا يبأ ْنَع ٨۸
 َناَكَل هيلع اذام يَلَصُملا يَدَي نيب راملا ْمَلْعَي وَل» : قي هللا َلوسَر لاق :لاق ُهَنَع

 َنيِجبرَأ لاق يِرْدَأ ال : يِواّرلا َلاَق ِهِهْيَدَي نيب رمي نأ ْنِم هَل اريح َنيِعَبْرَأ فِقَي نأ

 . هيلع فتم هس َنيِعبْرَأ وأ ءارْهَش نيرا وأ ءاموي

 ةلفان يف موُمأملا ع ورش ةهارك باب - ٤١

 ةلفانلا تناك ءاوس ةالصلا ةماقإ يف نّدؤملا ع ورش دعب
 اهَريغ وأ ةالصلا كلت ةنس

 ُهالَّصلا ِتَميِقَأ اذإ» : لاق هلق ينا نع ُهنَع ُهَللا ّيِضَرةَرْيَرُه يبأ ْنَع - ۹
 . ملسم هاور «ةبوتحملا الإ َةالَص الق

 مايصب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك باب 6

 يلايللا نيب نم ةالصب هتليل وأ

 هلل وصحت الا :لا 5 يلا نع ةن هللا يضر ةَرِيَرُه يبأ ْنَع -

 لإ مايألا نيب ْنِم ٍمايِصِب ةعمجلا م مو انصح الو «يلاّيَللا نيب ْنِم ,مايقب ةَعمجلا

 / سار ا هاش ِمْوَص يف َنوُكَي نُ

 سمع oR E م 2 59 2 7 م م E EE ل

 موي مكذحأ. نموصي الر :لوقي لك هللا لوسر تعمس :لاق هلعو 55١

 . هيلع ٌنفتم ُهَدْعَب وأ هلق موي الإ ٍةَعَمَجْلا
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 هلي ىبنلا ىَهْنَأ :ُهْنَع هللا َيِضَر ًارباَج َتْلَأَس : لاق ِداَبَع نب ٍدَّمَحُم ْنَعَو -۲
 ys مْوَص ْنَع

 ُب يلا ن اَهْنَع هللا َيِضَر ِثراَحلا ِتنب ةَيَرْيوجم َنينمْوُملا أ ٌنَعو -

 :لاق ءال :ْتَلاَق f نا ضا :لاقف ةمئاَص يهو ةفمحلا 0

 يرانا هاور «يرطفأف» :َلاَق ال :ٌتْلاَق «؟ادغ يموصت 7 ْنَأ َنيديرت

 موصلا يف لاّصولا مي د رحت باب "5

 امهنيب برشي الو لكأي الو ءرثكأ وأ نيموي موصي نأ وهو

 نَع ىن هلك يلا ن امهنع هللا َيِضَر ةشئاَعَو ةرْيَرُم يبأ ْنَع -64

 . هيلع ٌقفتم . لاَصوْلا

  Nرلاَصوْلا ِنَع ل هلا ٌلوُسَر ین : لاق اَمُهْنَع هللا يضر رمع نبا ٍنَعَو .
 ع و ا ُمَعْطَأ ينإ مکي تسل ينإ» :َلاَق ؟لِصاَوت كنا | :اولاق

 يراخُبلا ُظْفَل اذنهو .

 ربق ىلع سولجلا ميرحت باب ۔ €۷

 سلي ْنآل» : ي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع -5
 ىلع سلخ ْنَأ ْنِم ُهَل ٌرْيَخ ٍهِدْلَج ىلإ صلح هبا قرف قَرْمَج ىلَع ْمُكُدَحَأ
 ؛ ملسم هاور (رْبق

 هيلع ءانبلاو ربقلا صيصجت نع يهنلا باب - ۸

 ناو ٌريقْلا صصص نأ ا هللا ٌلوُسَر یہ :َلاَق هع هللا يضر رپاج نع
 . ملسم هاور . ا يلع دعق

 هدّيس نم دبعلا قابإ ميرحت ظيلغت باب - ۹
 0 000 او ممر يا فا“ . سماه

 اميأ» : لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا ٍدبع نب ريرج نع -24

 1ع



 . ملسم هاور . دلا هني تَرَ ُدََف ءب بَ

 . ملسم هاور مةالص هَل لبق مل ءُدْبَعْلا أ اذإ» : هك يلا نع هنو - 4

 .«رفك ٌدقف» : ِةَياَوِر يفو

 دوُدحلا يف ةعافشلا ميرحت باب - ٠١
 الو ٍةَدْلَج َةَئام اَمُهّْنِم ِدجاَو لك اوُدِلْجاَف يِارلاَو ةينارلا» : ىلاغعت هللا لاق

 ۲ :رونلا رجلا ِمْرَيلاَو للاب َنوُنِمْؤَت منك ْنإ هللا نيد يف هار امه مُكْذُحأَت

 وُ رمل اشير نَا اهن هلا يضر ةشئاع شا ۷۰

 هلع هللا وسر قق اأن اک دلا e دیر نب ةماَسأ

 كلمأ :َلاَق م «َبطَمحاَف ماف م ؛ «؟ىلاَ هللا دود ن دَ يف ُعُفْشنَأ

 ,ٌفيِعضلا مهيف قر اذإو ورت فيرُسلا مهي َقَرس اذإ اونا مهنا مكلف نيد

 ٌقفتم .هاَهَدَي تعطل ْتَقَرَس ِدّمحُم َتْنب ةمِطاف نأ ول هللا ُمْئاَو دخلا ِهْيَلَع اوُماقأ

 . هيلع

 ْنم دخ يف ُعَمْشنَد :َلاَقَف هب هللا لوسر ُهْجَو نول ةياور يفو
 قأرملا e :لاق . هللا لزسراب يل رفغتسا :ةَماَسُأ لاق «؟!هَللا دودح

 . اهدي ٌتْعِطْقَف

 سانلا قيرط يف طّوغتلا نع يهنلا باب ١

 اهوحنو ءاملا دراومو مهّلظو

 ٍدَقَف اوُبَسَتكا ام ريغب تانمْوُملاَو َنيِنِمْؤُملا َنوُدْؤُي َنيِذّلاَوط : ىلاَعَت ُهللا لاَ

 . ١۸ :بازحألا (انيبم امو ًاناتهُب اولمتحا

 وقتا» :لاق يب هللا لوحبر نأ هنع هللا َيِضَر ةَرْيَرُه ىبأ ْنَعَو - 1١

 ففي



 يف أ سانلا ٍقِيِرَط يف ىّلَحَتَي يِذّلاد :َلاَق ؟ِناَنِعالَلا اَمَو :اوُناَق «نيتعاللا

 . ملسم هاور مهل

 دكارلا ءاملا يفهوحنو لوُبلا نَع ىهنلا باب  ”ه؟

 ِءاملا يف َلاَبُي نأ ىَهَن لك هللا َلوُسَر َّنَأ :ُهْنَع هللا يضر ربا نع 7“

 . ملسم هاور .ٍدكارلا

 هدالوأ ضعب دلاولا ليضفت ةهارك باب "هم

 ةبهلا يف ضعب ىلع

E يضر ربي نب ناما نع NT 

 هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءال لاق ادن زي ا 8 : ١-0

 ءال :َلاَق ؟ْمِهّْلُك َكِدَلَوب اذنه َتْلَعَمَأد : ةه هللا ُلوُسَر َلاَقَف :ةَياَوِر يفو
 ةَقَدَصلا كلي دره «يبأ ْمَجَرَف «مكدالْؤَأ يف اوُلِدْعاَو «ةللا اوقتا» :َلاَق

 :ٌلاق «؟اذنه ىو دلو كلا ريش ايد : : كي هللا ٌلوُسَر َلاَقَف : ةياَور يفو

 ينا اذإ نديش القرب :لاق ل : لاق «؟اذله ّلْثِم هَل تْبَهَو ْمُهْلكأد :لاق مَعَ

 .زوج ىلع ُدَهْشَأ ال

 .(ِروج ىلع يندهشت ال» ةياور يفو

 يف َكِيَلإ اونوكي نأ كرسي :َلاَق مَن «يِرْيغ اذه ىلَع ُدِهْشَأَ» :ةياور يفو
 . هيلع ى 0 ٌقفتم «أذإ الفد :لاق « ىلب : لاق «؟ءاَوَس رِْلا

¥4 



 مايأ ةثالث قوف تيم ىلع ةأرملا دادحإ ميرحت باب - ٤

 مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ 0

 ا N اس يبأ نب نير ن - 6

 0 رَ هيف بيلي تت لع

 هللا ٌلوُسَر ُتْعِمَس يئ َرِيَغ ءٍةَجاَح ْنِم بيطلاب يلام هللا :تّلاق م . اًهِضِراَعِ

 ىلع جت نأ رجلا ,(وَيلاَو هللاب نمو رمال لج ال» :ريثملا ىلع لوق هل

 ل: : بني ر تلاَق ءَأرْشَعَو رهشأ َةَعَبرَأ جدر ىلع الإ ٠ لای ثالث قوف ټيم

 تَعَدَف ءاَموُحأ يوت نيج اهْنَع هلا َيِضَر 0 ل

 ا ٍٍةَجاَح نِي ٍبيطلاب يلام ِللاو اأ :ْتَلاَق م نم تسمف بطب

 موَملاَو للاب نيون ٍةرمال لج ال» :ربثملا ىلع لومي لي هللا ا

 قفتم «ارشعو رشا ٌةَعَبْرَأ جز ىلع الإ ِثالَئ َقْوَف ِتّيَم ىلَع ّدجت ْنَأ رجلا

 . هيلع

 نابكرلا يقلتو يدابال رضاحلا عيب ميرحت باب - "ه5
 دري وأ نذأي نأ الإ هتبطخ ىلع ةبطخلاو هيخأ عيب ىلع عيبلاو

 رضا عيب نأ 2 هللا لور ىن : :َلاَق ةع هللا َيِضَر سنا ْنَع -

 . هيلع ٌقفتم . همأَو هيبأل ءا ناک ْنِإَو ابل

 طهي ىتح ْمّلَسلا اًوَقَلتت ال» : لپ هللا لوسر لاق لاق رش نبا نَعَو 2 5

 . هيلع ٌقفتم «قاوسألا ىلإ اهب

 اوقَلتت ال» : 6 هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر سابع نبا ٍنَعَو - ۷

 :لاق ؟ِداَبِل رضا ْعِبي ال :هلوق ام :سوواط ُهَل َلاَقَف ِداَبِل ٌرِضاَح من عبي الو «ناّبكرلا

 . هيلع ٌقفتم . ًاراَسْمِس هَل ُنوُكَي ال
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 ٌرِضاَح عيب نأ ل هللا ُلوُسَر یھت :لا هع هلا َيِضَرََرْيَرُم يبأ ْنَعَو - ١

 ةبطخ ىلع بطي الو ‹ هيخأ عيب ىلَع لُجّرلا عيب الو اوُشَجاََت الو ءدابل

 . اًهِئاَنِإ يف ام افكت اًهيخأ قالط ةأرَملا ُلَأْسَن الو ءهيِجَأ

 رجا ملا عا ناو يفلتلا نع لک هللا ُلوُسَر : : ىَهن : :لاق ٍةَياَوِر يفو

 ءهيعأ موس ىلَع ُلُجْلا ماسي نأ .اهيخَأ د تال 0 رتشت ناو ٠

 عسب الد :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ ءان هللا ف مع نا نو - 1

 هيلع ٌقفتم «ُهل ندي نأ الإ هيأ ةبطخ ىلَع ٌبطْحَي الو ء ضْعَب عيب ىلع ْمُكْضْعَب

 . ملسم ْظْفَل اذنهو

 ْنِمؤملا» :َلاَق 6 للا َلوُسَر نأ نع هللا َيِضَر راع نب ةَبقُع ْنَعَو - 1١

 ٍةَبطِخ ىَلَع ٌبطْخَي لَو هيأ عيب ىَلَع عاتي نأ ِنْوُمل لج ال «نيوُملا وأ
 . ملسم ُةاور هَرَذَي ىَتَح هيِخَأ

 لاملا ةعاضإ نع يهنلا باب - "6
 اهيف ع رشلا نذأ يتلا ههوجو ريغ يف

 ىلا للا نإ : ه6 هللا ُلوُسَر لاق ل

 هپ اوکرشت آلَ ءودْبَْت نأ ْمُكَل ىَضْرَيَ الث ْمُكَل» کو أَنالَث ْمُكَل یضْرَي

 ةرثكو ءلاَقَو لبق : ْمُكَل ُهَركيَو ءاوُقرْفَت 7 2 هللا لبخپ اومصتعت نأو ءائيش
 .هحرش « ملسم هاور «رلاملا ةَعاضإو ءلاّوسلا

 ر مر وفض ل رک يف نو دک لا ذأ ہت هلا یز تك یا

 ٌريِدَق ٍءْيَش لڪ ىلع َوُهَو .دمحلا لَو كْلُملا هَل ُهَل َكيِرَش آل ُهَدَحَو هللا لإ لإ

 هدَجْلا كن ّدَجْلا اَذ عَمُي الو ءَتْعْنَم اَمِل ّيِطْعُم الو َتِيطْعَأ اَمِل َمِناَم آل ُمُهّللا
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 ناكو لاوسلا ةرثكو . لاملا ةعاضإو .لاقو ليف نع ىهني ناكو هنأ هيلإ بتكو

 ّقبسو ِهْيَلَع ٌقفتم ءِتاَمَو نمو تالا ٍدأَوَو ءِتاَهّمألا ٍقوقُع ْنَع ىهني
0 
 . هح رس

 هوحنو حالسب ملسم ىلإ ةراشإلا نع يهنلا باب - ۷
 الولسم فيسلا يطاعت نع يهنلاو ءًاحزام وأ اًداج ناك ءاوس

 مدح ربي الو :َلاَق لك هللا دلوُسَر ْنَع نع للا س ر هريره يبأ ْنَع ۴
 نم ٍةَرْفُح يف قي وڍي يف حزني ناطيشلا ُلْعَل يِرْدَي آل هن ٠ م هيخأ ىلإ

 . هيلع ى 9: ٌقفَتم «راثلا

 هيخأ ىلإ َراَشأ نم : هللكَي ماقا اوبأ لاق :َلاَق ملشمل ٍةياور يفو

 ا هيبأل ةاخأ ناک ْنِإَو زنی ىتح هنت ةكئالَملا ن قذيدحب

 ٍةَمَجعُملا ِنْيَعْلاِبو ءياَّزلا رْسَك َعَم ٍةَلَمْهُمل | ِنيَملاب طبش جتني : لكي هلو

 يري اضيأ ةة لاتو « يمري ٍةَلَمْهملاب ا ٌبِراَقتَم متاجر اهحتف -

 .ُداَسَفْلاَو ٌنْعطلا : علا ٌلِْصَأَو :دسفيو

 ىطاَعَتُي نأ ب هللا ُلوُسَر ىَهْن» :َلاَق ُهْنَع ُهَللا يضر رباج نعو - 4
 هم لەو

 . «ًالولسم فيسلا

 . ٌنَسح ٌتيدح :لاقو « يذمرتلاو «دوادوبأ ُهاَوَر

 ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا ةهارك باب - ۸

 ةبوتكملا يلصي ىتح رذعل الإ

foير #2 2 هس تساهم # ساس م 7 م7  

 يف هنع هللا يضر ةريره يبأ عم ادوعق انك :لاق ٍءاثْعشلا ىبأ نع 2.26

oا ر ر , 2  oمد ساس جلهم ل مع مرر  

 هرصب ةريره وبأ ةعبتأف ١ يشمي دجسملا نم لجر ماقف «نذؤملا نذأف ءدجسملا
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 .لك ساقلا اَبَأ ىَصَع ْدقَف اًذنه امأ :ةرْيرُم وُبَأ َلاَقَف دچشَملا َّنِم جَرَ ىَتَح ” سوس ا
 . ملسم ةاور

 £ 4 مااا.
 رذع ريغل ناحيرلا در ةهارك باب 48

yT 2-8ب يدر ول ع  e2 ا ا ا هل  
 ضرع نم» : يلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع 47

OSي ل مق و 2 2  oو 2009  ِ 
 . ملسم ةاور « حيرلا ٌبّيَط « لمحملا ٌفيِفخ هنإف مدري الق «ناحیر هيلع

 0 و ا كل ت 52 م هر م2 57 75 75 a 2 مم

 .ّبيطلا دري ال ناك هب ّيِبنلا نأ ُهنَع ُهَّللا َيِضَر ِكِلاَم نب سنأ ْنَعَو - 17
 . يزاخبلا هاور

 هيلع فيخ نمل هجولا يف حدملا ةهارك باب - ٠١
 هقح يف كلذ َّنِمُأ نمل هزاوجو «هوحنو باجعإ نم ةدسفَم

 اجر ة يللا َعِمَس :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ٌيِرَعْشألا ىسوُم يبأ ْنَع -4
 «لُجيلا َرْهَظ ْمُتْعَطَف وأ ,مُتكَلْمأ» :َلاَفَف ةَحْدِملا يف ِهيِرطُيَو لُجَر ىَلَع ينثي

 . حْدملا يف َةَعلاَبُملا :«ءاَرْطإلاَو»

 ِهْيَلَع ىنا ف يلا َدْنِع رد اجر نَا ُهْنَع هللا يضر هرب يبأ ْنَعَو - 8

 ُهيِسَحَو كلذ هنأ ىري ناك نإ اَذَكَو اَذك ٌبِيحَأ : ُلُقَيْلَف ةَلاَحَم آل ًاحدام ْمُكُدَحَأ
 . هيلع ٌقفتم َدَحَأ هللا ىّلَع ىّكْرُي الو هللا

 َلَعَج الجر نأ ُهْنَع ُهَللا يضر داملا نع ءِثِراَحْلا نب مامه ْنَعَو “۰
 يفوح َلعَجف كر ىلَع انَجَف ُدادقِملا َدمَمف نع هللا ّيِضَر َناَُْع حْ
 اًذإ» :َلاَق فك هللا َلوُسَر َّنإ :َلاَقَف ؟َكَناَش ام :ُناَمْثع هل َلاَمَف ءاَبْضَحْلا هِهْجَر
 ثيِداَحألا ٍهِذَهَف . ملسم هور بارلا ُمِهِهوُجُو يف اوُتْحاَف ؛َنيِجاّدَملا ميار
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 . ةحيِحَص ةريثك ياا ٍةحاَبإلا يف َءاَجَو يتلا يف
 حوُدْمَملا ناك نإ :َلاَقَي ْنَأ ٍثيِداَحألا نيب عملا قيرطو :ُهاَمَلْعلا لاق

 رتغي الو نيف ال ُتْيَحِب ٌةّماَن ٌةَفِرْعَمَو سفن ُةَضاَيرَو «ِنيِقيَو ِناَميِإ لامك ُهَدْنِع

 نم ٌءيَش ٍهْيَلَع فيج لاو ءووُركَم الو مار سيلا سف هب بَل ال كلذ

 لنت ليِصُفتلا اذه ىلع ةَديِدَش ةَهارك ههجو يف ةحدم رك ءروُمألا ولله

 هللا َيِضَر ركب يبأل ل هلوق ٍةحاَبإلا يف اج امو .َكِلَذ يف ُةَقَتْخُملا ُتيِداحألا

 ٍةْنَجلا باو ٍعيِمَج ْنِم نوَعڏُي نيا نم : ي «مُهَنِم نوت نأ وجرأ» :ُهْنَع

 نولس َنيِذْلا نِي تس : يآ مهن تسل :رخالا ثيدحلا يفو الوحل

 لإ اخف ًاكلاَس ُناطْيَسلا ُكآَر امد : ُهْنَع ُهّللا يضر َرمْعِل كي لاقو . َءالّيخ زا

 ْنِم ٌةَلْمَج ُتْرَكَذ د دقو ةر ةحابإلا يف ٌُتيِداَحَألاَو «كَحَف ريغ اف َكّلَس

 . «راكذألا» : : باتك يف اًهْفاَرطَأ

 ءالبلا اهيف عقو دلب نم جورخلا ةهارك باب - ١
 هيلع مودقلا ةهاركو هنم ًارارف

 ةّيَشُم جوُرُب يف منك ولو تولا كردي اونوكت اشیا : 0-0

 .6 :ةرقبلا «ِةَكلهتلا ىلإ ْمُكيِدِيَأب اوُقَلت الَو» : ىلاعت لاقو 78 :ء

 ُهْنَع هللا َيِضَر ٍباطَحْا َنْب رم نأ امنع هللا يضر ا نبا ٍنَعَو -۱

 نب لغ وبا واتشألا رماة عسب ناك اَذِإ ىتَح ماشلا ىلإ رخ

 يل لاقف 5 سابع نبا لاق ماشلاب م ْعَقَو دق َءاَبَوْلا 95 ةرخاف تادا و حارجلا

 دف ءال نأ ْمَُربخَأَو ْمُهَراَشَتْساَف ُمُهُتْوَعَدَف َنيِلْوألا َنيِرِجاَهُملا يل ذا رم
 هل ٌعَجرَ نأ ىَرْن الو ءرمأل ج نح مُهْضْعَب لاقف ءاوفلَتخاَف 2 .ماشلاب م قو

 قرت لَو ۰ اا هللا لور ٍباَحْصأَو سالا ا كع: : ْمُهَضْعَب لاقو

 راَصنألا يل ذا :لاَق ْمُث يع اوُعِفَبرا :َلاَمَف .ِءاَبوْلا اًذنه ىَلَع ْمُهَمِدُقُت ن

 :لاقف ءْمُهِنالِتْخاَك اوُمَلتْخاَو ءَنيِرجاهملا َليِبَس اوُكَلَسَف ءْمُهَراَشَتْساَف ءْمُهُتْوَعَدَف
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FR ته ٍةَرِجاَهُم ّنِم شْيَرُق ِةَحّيْشَم ال د ار :َلاَق م ءيْنَع اوُعِفَتْرا 
 َعَجْرَت نأ ىر : رق ِنالَجَر ْمُهْنِم ِهْيَلَع فلتخي ملف متو . حملا

 : سانلا يف هع هللا َيِضَر رَمَع یدانف ٍىاَبَوْلا ادله دع ىلع مي الو < ٍسانلاب

 هللا َيِضَر َحاّرَجلا ن نب ةديبع بأ لاَ ويَلَع اوُحِبْصَأَف ءرْهظ ىلع يطل نا

 اًبااَياَشاَق ُكُرُيَع ْوَل :ُهْنَع هللا َيِضَر ٌرَمُم َلاَقَف ؟هللا ِرَدَق نم ًاراَرِفَأ :ُهنَع

 ناك ول تيارا وللا ِردق ىلإ هللا رق نم فَ معن  هقالج هري ومع اکو اديب
 ْنِإ سيلا ءةبذج ىرخألاو ةَبَصَح اَمُهاَدْحِإ ءِناَنَوْدُع ُهَل ًايِداَو ْتطَبَهَف ءليإ َكَل
 اجب :َلاَق ؟هللا ردِ اَهتْيَعَر َةَبْدَجلا َتْيَعَر ْنِإَو هللا ِرَدَقب اَهَْيَعَر ةَبّصَحلا َتْيَعَر
 :لاقف ءهِتَجاَح ضب يف ايم ناك هع هللا يِضَر ٍفْوَع نب ٍنئمْحرلا ُدْبَع

 0 :لوُقي هللا َلوُسَر َتْعِمَس امل اذنه ني ين

 ىَلاَعَت هللا دمَحَف «ُهْنِم ًاراَرف اوجرخت الف اهب مو ضرأب قو اذإو هّيَلَع اوُمَدقَت
 ر مهر وك ع

 . هيلع ٌقفتم . ٌفّرصناَو هنع هللا يضر رمع

 . يداولا ُبِناَج :ةَوُدُعْلاَو
 سام 8م

 متْعِمَس اإ : لاق ةي يِبنلا ٍنَع ُهَنَع هللا يضر ٍديَز نب ةَماَسَأ ْنَعَو ١7

 «اهنم اال ءاهیف ْمتنَأَو 3 ٍضرأب عفو اذِإَو ءاَموُلْخْدَت الف 2 ٍضْزأب َنوُعاطلا

 . هيلع ٌقفتم

 رحسلا ميرحت يف ظيلغتلا باب "5

 سالا نوُمّلَعُي اوُرَفَك َنيِطاَيّشلا نك ُناَمْيَلُس َرَفَك امو : ىلاَعَت هللا لا
 . ٠١١ :ةرقبلا ةيآلا «َرْحَسلا

 بسلا اوبنتجا» :َلاق هي يتلا ٍنَع ةن هلا يضر ةريره يبأ ْنَع - ا١ا/ة*

 لتكو ٠ نحَسلاَو .هللاب كّرشلا» : لاق ؟ ره امو 4 هللا لوسر 5 :اولاق «تاقبوملا

 موي يّلوتلاو ٤ هاب لام لكأو ءابرلا لكأَو ّقَحْلاِب لإ هللا م مرح علا ٍسْفْلا
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 . هيلع ٌقفتم دم «تالِفاَغْلا تانئم ملا تانصخحملا فر فلا

 فحصملاب ةرفاسملا نع يهنلا باب - ۴۳

 ودعلا يديأب هّعوقو فيج اذإ رافكلا دالب ىلإ

 َرَفاَسُي نأ هلي هللا ُلوُسَر ىَهَن» :َلاَق اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َرَمُم نبا نَع - 64
 . هيلع ٌقفتم ىُدَعْلا ضزأ ىلإ ٍنآَرقلا

 ةضفلا ءانإَو بهّذلا ءانإ لاّمعتسا ميرحت باب - ٤
 لامعتسالا هوجو رئاسو ةراهطلاو برشلاو لكألا يف

 يف ُبَرْسُي يذلا :َلاَق 45 هللا َلوُسَو نأ اً هلا َيِضَر ٌةَمَلَس مَا نع 0

 . هيلع ٌقفتم (مْنهج را ِهيَظَب يف ٌرِجْرَجُي امْنإ ٍةَضِفْلا ةي ةي

 .«بْهَذلاَو ٍةّضِفْلا ةينآ يف ُبَرْشِي وأ لكي يذلا نإ» : ملشُمل ٍةياَور يفو

 ربحا نع ااه 9 يبا َّنِإ :َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَفْيَُح ْنَعو - 085
 یهو اًيذلا يف مهل نشا :لاقو ءةضْفْلاَو ِبَهَّذلا ين يف برشلاو < جايلار

 . هْيَلَع قسم (ةَرِخآلا يف مك

 للا َلوُسَر ُتْعِمَس نع هللا َيِضَر َةَفْيَذُح ْنَع نيحيجصلا يف ةياور يفو
 الَو صلو بْهَذلا يآ يف اوُبَرَْت لَو َجاَيّدلا الو َريِرَحلا اوُسَبْلَت ال» :ٌلوقي لكي

 دنع ُهنَع ُهَّللا َيِضَر كلام نب سنا م ُتْنك : لاَ َنيِرْيِس نب سنا ْنَعَو -۷

 :ُهَّل ليقف لكا ْمَلَف ءةضف ْنِم ٍءاَنِإ ىلَع ,جدولافب ء َءيجف «سوُجَملا نم رقت

Eوانساب . يقهيبلا هاور .ُهّلَكأف ٍهب ءيِجَو « جلخ ْنِم ٍءانإ | ىلع هَل  

 . نسح
۶ 
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 ةئفجلا : جنلخلاد

 ارفعزم ابوث لجرلا سبل ميرحت باب "6
 قفتم . ُلُجَرلا َرَفعَرتَي نأ ال ىلا ىَهْن :لاق ُهْنَع للا َيِضَر سنا ْنَع -۸

 . هيلع

 هذ

 : لاق E :ٌتلق ؟اذنهب كرم 0 لاق نيرفصَعم نيبو يلع ي

 . «اًمهقرخأ لبد

 . ملسم هاور هاَهْسَبْلَت الف ٍراَفُكلا باث نم اذنه َّنِإ» :َلاقف ءةياور ىفو

 ليللا ىلإ موي تمص نع يهنلا باب "5

 َدْعَب متي ال» :4 هللا ٍلوُسَر ْنَع ُتْظِفَح :َّلاَف هلع هللا َيِضَر ّىلَع ْنَع -

 . نسح دانسإب دوادوبأ هاور «لْيْللا ىلإ مو َتاَمص الو « مالتحا

 َتاَمّصلا ِةّيِلِهاَجلا ِكّْسُن ْنِم ناك :ثيدحلا اذنه ريسفت يف يِباَطَخلا لاق

 E 0 كلذ ْنَع 2 يف اوه

 ؟هلَكَي ال اهلا :لاقف . م لامار يني ايل نب ا 1

 ٍلَمَع نم اذنه ءلجُب ال اذه َّنِإَف يملك :اهل ٌلاقف ٌدَمِمْصُم تْجَح :اولاقف

 .٠ يراخبلا هاور . تملك !ةيلهاجلا

 هيبأ ريغ ىلإ ناسنإلا باستنا ميرحت باب ۷

 هيلاوم ريغ ىلإ هيلوتو

 » :َلاَق هل يلا نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر صاف يبأ نب دعس ْنَع -
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 . هيلع ٌقفتم «ٌماَرَحِهْيَلَع ةنَجلاف هيأ ريَع هنأ مَلْعَي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىَعْدا

 ْنَع اوُبْعْرَت ال» :َلاَق هلي يلا نع ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبا ٌنعو ٣

 .هيلع ٌقفتم هَرْفُك وُهف هيأ ْنَع َبِعَر ْنَمُف « ْمُكِئاَبآ

 ىلع ُهْنَع هللا َيِضَر ًأَيِلَع تيار :َلاق قاط نب ِكيرش نب ديزي نحو 2-4

 للا باك لإ ُهوَرْفَن بات ْنِم ادن ام هللا ال :ُلوُقي ُهُئْغِمَسَف «ٌُبطْحَي ربِ
 «ٍتاَحاّرجلا ّنِم ٌءايْشَأَو « لبإلا ُناَنْسَأ اهيف اَذإَف اَهْرَسَنَف ةَفيِحَّصلا هَذه يف اَمْو

 َتَدْحَأ ْنَمَف رؤ ىلإ رْيَع َنْيَب ام مرح ٌةنيِدَملا» ال هللا لوسر َلاَق :اًهيِفَ

 ُلَبْقَي ال َنيِعَمْجَأ ساّنلاَو ةكئالملاو هللا ُةَْعَ يلع ءائِدْحُم ىَوآ وأ ءُائَدَح اًهيف
 مهاد اهب ىَعْسَي «ةدِجاَو َنيِمِلْسُملا همد ءُالُدَع الَو ًافْرَص ٍةَماَيِقْلا مي ُهْنِم هللا

 ن ل ال ا ير لاو وللا ل و را نين
 ِهْيَلَف ءهيِلاَوَم ريغ ىلإ ىَمَتْلا وأ ءهيبأ ريغ ىلإ ىذا ِنَمَو ءالْدَع الو ًافْرَص ٍةَماَيقْلا
 .«الدَع الَو افرض ٍةَماَيِقْلا موي ُهْنِم هللا لب ال ا ٍساّئلاَو ٍةَكِيالَكاَو هللا ُهَنْعَ

 . هيلع ٌقفتم
 مسااوما ” < مم ي و E oR or af م همم ثا

 .هذسهع ضقن :(هرفخأو» .مهتنامأو مهدهع : يآ «نيملسملا ةمذ»
 o 6ر 0 5 لرم 1 مه #2

 .ءاذفلا :«لدعلاو» . ةليحلا :ليقو ءةبوتلا : «فرصلاو»

 3 ما . ك ا e سا م22 مقر 0 7 ه مس

 نم سيل» :لوقي ةَ هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر رذ يبأ نعو -6
a 7 07ةة روى م 42 هسا مكث ااه مجوم ههل  

 ءانم سيلف هل سيل اَم ىَعْدا ِنَمَو وَرْك الإ ُهُمَلْعَي وُهَو هيبأ ريل ىَعْدا لر
 NEE ا ا o ور ر قر اننا سل مرر ر عور
 كِلذك سيلو ءهللا ودع :لاق وأ ءرفكلاب الجر اعد ْنَمَو «رانلا َنِم ُهَدَعَقَم اوبتيلو

 . مِلْسُم ةياور ْظْفَل اًذهو ِهْيَلَع قمتم «هْيَلَع راح الإ

 لجو رع هللا ىهن ام باكترا نم ريذحتلا باب 4

 هنع ِمَّلَسَو ِهيَلَع هللا یلص هلوُسر وأ

 وأ ةنتف مُهَبيِصَن نأ هرمأ ْنَع َنوُفِلاَخُي َنيِذْلا ٍرَدْحَيِلَفِط : ىلاعت هللا لاق
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 لآ ةف ُهّللا ْمُكَرَذحُيَول :ىلاَعَت لاقو .5* :رونلا «ميِلأ ٌباَذَع ْمُهْبيِصُي
 ٠١. :جوربلا ٌديِدَشَل كبَر شطب نإ : ىلاَعَت َلاقو .0 :نارمع

 ّدخأ ْنِإ ةملاظ َيِهَو ىَرُقْلا َدَحَأ اذإ كبَر ٌدخَأ َكِلْذَكَوِط : ىلاعَت َلاقو
 . ٠١۲ :دوه «ٌديِدُش

 رغ م 0

 1 ميلا هذخ

 ٌلاَغَي ىلاعت ةللا ّنإ» :َلاَف ل ّيَنلا نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَرْيَرُه يبأ نَعَو -

 . هيلع فتم هِهّيََع هللا َمرَح اَم ُءْرَملا ىتاي نأ هللا ةر

 هنع ًايهنم ّبكترا نم هلعفيو هلوقي ام باب 8

 «هللاب ٌذَِتْساَف عزن ِناَطْيّشلا َنِم َكَنْعَرْنَي امو : ىلا ُهَّللا َلاَق
 ِناَطْيَشلا َنِم ٌفِئاَط ْمُهّسَم اذإ اونا َنيِذَّلا نإ : ىلاَعَت َلاَقو ."5 :تلصف

 اوُلَمَف اذإ َنيِذَلاَوِؤ : ىلاعت لاقو . ۳۰١ ا

 لإ توثللا فف و ْمِهِبوُنُذِل اورمْغَتْساَف هللا اورَكّذ ْمُهَسْفنَأ اوُمَلَظ ْوأ ةشج

 ْمِهبَر نم رم مور كشلرأ وقلب هَ ال ات ىلع اوصل هل

 :نارمع لآ 6 َنيِلِماَمْلا رجا َمُِنَو اَهيف َنيدِلاَح ٌراهنأْلااَهيْحَت نم يير ت تانجو

1oْمُكْلَعَل نو نمُملا اَهُيَأ ًاعيِمَج هللا ىلإ اوُبوتو) : 1۳  
 م١ :رونلا 4نوُحِلْفُت

 يف َلاَقَف َفَلَح ْنْم» : لاق لي يلا نع نع هللا يضر هريره يبأ ْنَعَو -۷
 كرم ماقا لا : ِهبحاَصِل لاق ْنَمَو هللا الإ هلإ ال : لقي ءىز تالاپ ِهفِلَح
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 حلملاو تاروثتملا باب ٠"

 َلاَجّدلا إي هللا لوس رَ : لاق ِهْنَع هللا َيِضَر َناَعْمَس نب ٍساؤنلا نع - ۸
 يلا احر اَملف . للا ٍةَفئاَط يف هاننظ یت فرو هب هيف ضفخف ءةاَدَغ تاذ

 اَلا َلاَجّدلا َتْرَكَذ هللا َلوُسَر اي :اَنلُ ؟مُكْنَأَش ام» :لاقف ءاتيف كلذ َفَرَع
 ساه اخ م

 ينفر لاجدلا ٌرْيغ» :لاقف لحنا ةَفئاَط يف هانتظ ىَبَح «َتْعْفَرَو هيف تضْفْحَف

 مكيف تشو جر ناو ٠ «مکتود هچیچُځ انف مكيف اأو جرحي نإ ْمُكيَلَع

oم  Ssم باش 3 لك ىلع يللا  

 ا 2 ا ُتاَعَف ف قارا ,ماشلا ةا فهلا 5 ةَروس

 :ًاموي نوعبرأ» :لاق 0 يف هبل انو و هللا لوسر اي اَن ل هللا َداّبِع اَي

 «هرذق هل ا ال لاق ؟مت و هيف ف يفت ك يذلا 0 َكِلذَ

 يري ردو

 E :لاق ؟ ضرألا يف ةعارسإ اَمَو ِهَّللا َلوُسَر اي : انف

 َءامّسلا فال نوبيجتسيو هب نونو ا )2 مقا ىلع ياي

 عبس «ٌىرْخ تناك ام لوطا ْمُهتَحِراَس مَع ع رف «ُتِنَتَق ضرآلاو ٠ رمت

 ُفِرَصنِيَف هلو هْيَلَع نودريف «مهوعذيف مقا يتأي مت راو هلم 5 اعرض
 3 راه مج مم

 ةَبرخلاب ريو مُهاَوْمَأ ْنِم ٌءْيَش د نيلجمم نوځبضصيف «مهنع
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 ا «لحنلا ٍبيِساَعَيَك اَمُروُُك هع كرونك يجرخأ : :اَن لوقف

 «ةوعدي مث ؛ ضرع ةينَر نج ُهعطقَ «فيسلاب هبرضیف اباَبَش اعلَبْمُم الجر

 ّنْبا َحيِسَملا ىلا هللا َتَعَب وإ َكِلذَك وم امني كح ُههْجَو للتي «ليقي
 ۶ هيد o مهم م ماهم

 هيفك اعضاو «نيتدورهم نيب قشم يقرش ۽ ِءاضيِبْلا ةَراَملا دنع لري ‹ ا میرم

 امج ُهْنِمَرْدَحَت فر اذإو « رطق عةِسأَر ًأطأَظ اذإ ءِنيْكَلَم ٍةَحِنج 4 ٍةَحِنجَأ ىلع
 ر ل

 يهتني ْتْيَح ىلإ يهي ُسْفَنو «تام الإ سقت خير چ رفاگل لج ال قۇللاك

 ذق موف ب ع ياو فق د باپ کرد یخ لطي فرط

 امئييف قنجلا يف مهِتاَجَرَدِب مدح ‹ مههوجو ْنَع حسميف «ۀنم هللا

 نادي ال يل داع تجرأ ذاق نإ لو تبع ىلإ ىلا هللا ىحوأ ذإ ٌكِلذك وه

 لک نم مهو َجوُجْأَمَو جوجل هللا ُتَعِبيَو .روطلا ىلإ يِدابِع رف ٠ « مهلاتقب ي دحأل

 مرآ رمو ءاهض ام نوري يربط رحب ىلع هلأ رم ویش تح
 ىنح ُهباَحْضأَ زيكو يس للا يبن ٌرَصْحُيَو ام هرم ذهب ناک ذه :نولوقيف
 هللا يبل بغرف مويا مُكدَحأل راند ة ةئام نم ا مد رولا مار دوك

 ىلاَعت هللا لیزری ءىلاَعَت هللا ىلإ منع هللا َيِضَر ةباَحْصَأَو ل یس

 يبن طهي مت ٍةَدجاَو ,سفن ِتْوَمَك ىَسْرَف َنوُحِبْصُيَ : مهي يف فا مهل

 يف نودي الق . ضزألا ىلإ ءٌمُهْنَع هللا َيِضَر ُهَباَحْصَأَو اإ ءىَسيِع هللا
 2 + و وو مدل نوور

 E « ىسيع هللا يبن بغريف ۰ مهنتنو مهر هلم الإ رب م عضوم ,ضزألا

 قانغأك ًارْيط ىَلاَعَت هللا ٌلِسْريَف ءىلاعت هللا 00 يضر ةباحصأو

 آل ارطم لجو رع هللا لرب مث للا ءاَش تْيَح هح مهحرطتق رطنق «مهلوخت ,تخبلا

 لاقي م ةَقلرَلاك اًهَكَّرَتَي ىتح ضْزألا i لو ِرَدَم تيب هني نکي

 ىةئاَمرلا َّنِم ةَباَصِمْلا لَك ٍلشمويف ءِكتكَرَب يڌرو ءِكَنَرَمَت يتبنأ : ضزرألل

 مائفْلا يِفَكَتل لبإلا َنِم َةَحقللا نإ ىتح لْسَرلا يف كراو ءاَهِفْحَف َنوُلِظَتسَيو
 معلا َنِم ةَحْفَللاَو سالا َنِم َةليَقْلا يفت ِرَقَبْلا َنِم ٌةَحْفّللاَو « سالا ني
 همر

 اویا هللا كلي نإ كدي ی نانا ني ةفلا كل
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 رارش ىقبيو < ملم لکو نمم لك حور ضيقت ٠ «مهطابآ ت تحت : ممدخاق

 .ملسم هاور «ةعاسلا موقت مهيلعف ِرْمَحْلا َجراَهَت اهيف نوجراهتي ,ساثلا

 «ثاع» :ُهلوَقو انهي ًاقيرط : يأ : (ِقاَرِعْلاَو ماشلا نیب ةو :هلوق

 رلاّذلا مب : هىَرذلاَو ِداَسَقْلا ُدَشَأ :ُتْيَمْلاَو .ةكلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلاب
 0 لالا مضب ٍةوُرِذ ٌعُمَجوُهَو . لا يلاعأ وه ةمَجْعملا

 ُكَدَهْل | :«ضرَمْلاَود ِنيتَمَطَق :يأ هِنيلْزِجَ» . ,لختلا رو : «ُبيِاَعيْلاَو»
 .ٍفَدَهْلا ىلإ | باشلا يمرك ة از هيِمْرْي : يأ ءباشلاب هيل یری يذلا

 الو :ٌهلْرَق . ُعوُبْطملا ُبْوُتلا : يهو ةَمَجْعُملاَو املا . لاّدلاب «ةَدورُهَمْلاَو»
 : ليِيقْلا وهو « سيرف مج : : سَو .ٌدوُد :«فعنلاو» .ةقاط آل : ْيأ ِناَدَي
 ٍناَكْسِإَو يالا مهب ةَقلْزل» يورو ءِفاَقْلاِب .ماللاو رياّزلا حتفب :ُةَقلّرلا»َ
 رع «لسرلاو» الا : ةباصعلاو» .ةاريلا يهو یافلابو مالا

 . ةَعامجلا : دوم ةزمه اهدعبو ءافلا رسكب «ماتفْلاَ» نوبل : حلاو ُنبْللا

 . ةَليبعْلا نود : ٍسانلا ّنِم ُذِخَمْلاَو

 ىلإ ٌيِراَصَنألا دوس يبأ ْعَم تفلطنا :َلاَق شاَرج نب يعبر ْنَعَو -4
 ْنِم َتْعِمَس ام ينّدَح .دوعسم وبا هل لاق منع هلا َيِضَر ِناَمّيل نب ةَمْيَدُح

 i ءم ُهَعم نإ رخي لاج اجلا نإ :َلاَق لاجل يف 0 + هللا لوس
 ءُبْذَع ٌدِراَب ءم رات سالا هاري يذلا امو رخت 7 ران ٌءاَم سانا هاري يذلا

 وبأ َلاَقَف هٌبْيَط ٌبْذَع هام ُهْنِإَف ءأران هاري يِذَّلا يف عقيل مكن هَكَذَا نمف

 . هْيَلَع فتم . ةتعمس دق انأو : دوعسم

 ر لاك : لاق امنع هللا َيِضَر صاعلا نب ورْمَع نب للا دبع ْنَعو - ٠

 َنيِعبرأ اسوُي َنيِعْبرَأ يرذأ ال نيرا تُعد يما يف اجلا ٌجَرْخَيو : كي هلا
 كليم لطبق قو میرم نبا ىَسبِع ا ىلاعت' هللإ فن ءاماغ يفت أ را ارش

 لجو هللا لِي مك وادع نیا نیب نسل ننس مس سالا م م

 ةر لام هلق يف دَحَأ ٍضزألا هْجَو ىلَع ىَقْبَي الف « ماشلا لبق ْنِم َةَدِراَب ًاحيِر
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 أ EE EE کک فورم دور

 ٌراَد كلذ يف مهو «ناتوألا ةدابعب , ممر نات اَمف :َنوُوُقيَ ؟نوئيحتست

 2 60و 21 هم

 رو أتيل ىفضأ 9إ ذأ ةَ ال ِرْوصلا يف خفي مث مشي ْنَسَح مهر

 مى ءسانلا قعصيو ٌقَعْصيف هلبإ نمر طولا ٍلُجَر ُهُعَمْسَي ْنَم لوو تيل

Eةاَسِتَأ ب تف هّلطلا وأ للا هناك ارم هللا لزب : لاق وأ  
 ءتو 22

 مله سالا اهيا :لاقي مث نورٌ ايق مه اذإَف یر هيف حب م ء سالا

 نم :ُلاَقُيَ زانلا تعب اوُجرخأ : لاقي م ولو م ا موفق کیر ىلإ

 نادلولا لحب ني لاف نيسو ةقشتو است فلا لك ى :لاقيَف مک

 . ملسم هاور «قاس ْنَع ٌفَشكُي كِلذو ءًابيِش
Gor oريب د9 اور  

 . ىرخألا ُهتَحْفَص ٌمَقريَو ِهِقْنُع َةَحْفَص ْعْضَي : ُةانْعَمَو «قنعلا ُهَحْفَص ُتيّللا

 الٍب نِ سیلو : للك هللا َلوُسَر َلاَق : :َلاَق ُهْنَع هللا يضر سنا ْنَعَو -_- 1

 ٌةَكِئالَملا هيَلَع الإ اهباقنأ نم بقت سیلو ءةنيدملاو َةَكَم الإ ُلاَجّدلا طيس

 ان ُهَللا جرم ِءِتاَفَجَر ثالث ٌةَئيِدَملا ٌفْجْرَتق قَحَبّسلاب لِي ءاَمِهُسْرَحَت َنيَفاَص

 . ملسم هاور «قفانمو رباك لك

 دوهي ْنِم لاجّدلا م عبتيا : :َلاَق هي هللا لوسَر نأ ُهْنَع هللا ّ يضر ُهْنَعَو 7

 . ملسم هاَوَر «ةسلايطلا ُمِهْيَلَع الأ َنوُعْبَس َناَهَبْصَأ

 نَرِفيَل» :ُلوُقَي هي ّيبنلا ٍتْعِمَس اهّنأ اهْنَع ُهَللا َيِضَر ِكيِرَّش ٌمأ ْنَعو -۴
 سمي هادم ري

 0 هاَوَر « لابجلا يف لاَجّدلا ّنِم سانلا

 ملس رجلا نيالا ت ها ا نات : لوفي

 كو رو
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 ءلاجّدلا ا : ٌحِلاَسَملا هاَقلتيَف َنيِنِمْؤُملا ّنم لج هلق هجو ُلاَجَّدلا يف تاس 77
 :هل َنوُلوقيف جي يذلا اذه ىلإ ٌدِمَعَأ : لومي ؟ ا نيا ىلإ :هل نوو

 ْمهْضْعَب لوقيف وتقا :َنوُلوقيف !ًءاَمَخ انيَرب ام : لوقيف ؟انبرب نِمؤت ا
 ءرلاَجشلا ىلإ هب َنوُقلطْنَ توق لأ وُ نا مكبر مک "اهب لف E E ضب

 يک هللا ٌُلوُسَر َرَكَذ يذلا ُلاَجَّدلا اذنه نإ ساتل اَهُيَأ اي :لاق ْنِموملا هآر اذإف
 ءابرض طب هره ُعَسوُيَ EE : لوقيق ٠ حب هب اجلا زما

 رشؤيف يب رمق !ُباَذَكْلا حيلا تنا : لوي ؟يب ُنِمْؤَت ام وا :لوقيف

 يتعطل نيب اجلا يِ م ءویلجر نیب َقَرَفُي ین قرم ن راشنملاب
 5000 :ٌلوقيف ؟يب نوتا : :ُهَل لوقي ْمُث ءأمئاق يوت م: هَل لوقي م

 , سال نِي حاب يب لعب ال هن | ُسانلا اي ا :لوُقي مث ٠ ٌةَريِصَب الإ كيف

 ا اشا توفر ىلإ هير نيب ام هللا لَم SA لاجذلا هاف

 رانلا ىلإ قالا سائلا ٌبَسْحَيَف هپ ُفذَقيَ هلو و هيدي لحي اليبَس هيلا

 بر دنع ٌةاهش ساّنلا ْمَظْعَأ اذنه» : ل هللا ُلوُسَر لاقف ةَّجلا يف يقل امْنإَ
 َُرْفَحلا مُه :ُحِلاَسَملا» .ُهاَنْعَمب ُهَضْعَب يراخبلا یورو . ملسم هاور َنيِملاَعْلا

 . مِئالَطلاَو

 يك هللا لور دخ لاس ام : لاق ُهْنَع ُهّللا َيِضَر ٌةبْعُش نب ٍةَريِغملا ٍنَعو 5
 نإ : َنوُلوقَي متا :ٌتلق ؟َكَّرِضَي امد : : يل لاق ُهنِإو ةتلأس امم رثكأ رلاجنلا نع

 . هيلع ٌقفتم «كلذ ْنِم هللا ىلع ُنَوْهَأ َوُم» :لاق !ِاَمَرْهَنَو زب لج عم

 لإ نبت ْنِم اَم» : هللا ُلوُسَر لاق :َّلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر نأ ْنَعَو -۷
 ةررغاب نقل E نزولا لا هر N هلأ رانا ذل
 . هيلع ٌقفتم «ر ف ك هيَ نيب ٌبوتكم

 حا الأر : لي هللا َلوُسَر لاق : لاق هلع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ٨۸
 ةنجلا e ىروعأ هن هن اوف ين هب تح ام دلاُجّدلا نع ًاثيِدَح

 .هيلع فتم «رانلا يه ُةنَجلا اهنإ لوف يتّلاف راثلاو
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 نيب لاَجَّدلا ٌرَكَذ و هللا َلوُسَر نأ امهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - ۹

 نيعلا روغأ َلاَجّدلا ححيِسْملا ّنِإ الأ روغَأِب سيل هللا نإ :َلاَقَف سالا ينارهظ

 . هيلع ٌقفتم «ةيفاط ٌةَبَدِع ُهْنْيَع ناك  ىنميلا

 موقت الد :َلاَق كلو هللا لوس نأ ةن هللا يضر َةَرْيَرُه يبا نَعو 1

 رجحلا ِءارو نم يدويا ء ءیپتخی ىتح َدوُهُيْلا َنوُمِلْسُملا لتاَقُي یت الا

 لإ لقا َلاَعَت يفلخ يڍوهي اذله مِلَسْماَي :ٌرَجَشلاو رجحلا لو لاو

 . هيلع ٌقفتم هِدوُهَيْلا رجس ْنِم ُهنَِف َدَقْرْعْلا

 الديب ييف يذلاو» : و للا ُلوُسَر لاق :ّلاق ُهْنَع هللا يضر ُهْنَعو 01١

 ناك لاب لوقو هلع غرَمتيف لاج لخرلا رم يك الا ات

 . هيلع قفتم .«مالَبلا الإ هپ ام ُنيّدلا هب سلو ِْبَْلا اذنه ٍبِجاَص

 ىن ُةعاَلا معَ ال» : 6 هللا ُلوُسَر لاق يع ل يمر عا دانا

ee.ةَعْسِت ةئام لك نم لّ يلع لفي بهذ ْنِم ليج نع  

 . وبن ان َنوُكأ نَا يلع : 0 ا

 الف هَّرَضَح ْنَمَف ءِبَهَذ ْنِم زنك نع تاَرُقْلا َرِسْحَي ْنَأ ُكِشوُي» : ةياور يفو

 . هيلع ٌنفتم مانيش هم لحي

 ام ريخ ىلع ةنيدُملا نوکری لوق الم هللا ES : لاق ُهْنَعو -_ ۳

 رشخي نم رجآو - ريطلاو عاَبسلا يفاوَع :ٌديرُي  يفاَوَعْلا لإ اًهاَشْعَي ال تناك

 اذإ ىتح ءاشوُُو اهناَدجيف اًمهمَنْعب ٍناَقِعْنَي ةَئيِدَملا ِناَديِرُي ةنيزُم نم نايعار

 .هيلع ٌقفتم «امههوجو ىلع اًرخ عاَداَوْلا يبث اَب

 نوكي» :َلاَق هلي يلا نأ ُهْنَع هللا َيِضَر ٌّيِرْدَحلا ٍديِعَس يبا ْنَعو 4
 . ملسم هاور «هدْعي الو َلاَملا وُثْحَي ناَمّزلا رخآ يف ْمُكِئاَمَلُ ْنِم ٌةفيِلَخ

 ُنيِئأَيلِ» :لاق و ّيبنلا نأ ُهْنَع ُهّللا َيِضَر ٌيِرَعْشألا ىَسوُم م يبأ ْنَعَو -6
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 م مع م كه نبا 8 2 ا 2. مد # مب 51 2
 اهذخأي ادخأ دجي الف «بّمذلا ْنِم ةَقَدصلاب هيف لجرلا فوطي نامز ِسانلا ىلع

 2 مرمر مم ل6 رر مولا مي
 ٍةَردكَو ,لاجّرلا لق نم ۾ هب E ةأر ٌنوعيرأ هعبتي دجاولا لجرلا یریو «هنم

 . ملسم هاور «ءاسنلا

 ْنِم لُجَر ىَرَْشا» :َلاَق 34 يلا ِنَع نع هلا يضر ةَرْيَرُه يبأ نَعو 1
 يِنْلا هَل لاقف نكد ايف ٍهِراَقَع يف اَلا ىَرتشا يِْلا جوف اراقع هل

 لاقو ءّبَهذلا رشا ملو «ضرألا َكْنِم ُتْيَرَتْشا اَمْنِ َكَبَمُذ دخ ِ:َراَقَعْلا ىَرَتْش

eيذلا لاقف < لحجر ىلإ امك اخف اف انو ضزألا كتب امنإ :  
 : لاق « ةيِراَج يل ١رخالا لاقو الغ 5 :اًمُهُدَحَأ لاق ؟ُدَلَو امُكَلَأ : هَل اًمَكاَحَن
 ..هيلغ فتم فدصتو هم اًمِهَسْفنَأ ىلع اوقفْنأَو ءةيراجلا مالل اًسكنأ

 نارا ِتناك» :ُلوقَي لي هللا لور ٌعِمَس هنأ ُهْنَع هللا َيِضَر ُهْنَعِو -۷
 بذ E :اهتبحاصل تلاقف ءامهاذحإ باب بهدف ُبْنَّذلا َءاج ءاًمهانبا اَمُهَعَم

 هب ىَضَقَف ل 0 00 انکا كاب ٌبَمْذ اَمّنِإ :ىّرْخألا تلاقو كباب ما

 نيكّشلاب ينوشت ربخأف اپ فواد نب َناَمْيَلُس ىلَع اًنَجَرَحَف هر
 و 5 0 :ىّرْغصلا تلاقف .اًمُهْنْيِب ةقشأ

 . هيلع ٌقفتم «یرغصلل

 د١ هيك يلا لاق :َلاق ُهْنَع هللا يضر يولسألا نادر ٰنعو -۸

 هللا مهيا ال مَا وأ ريِعّشلا ٍةَلاثُسَك ٌةَلاَح ىَقِبََو لوألا لوألا َنوُحِلاَصلا
 . يراخبلا هاور «ةلاب

 يلا ىلإ لیربج َءاج : لاق هنَع هللا يضر يقرزلا مناد نب ةعافر نو -_- ۹

 اقرت لك وا نيبلسملا ٍلضفأ ن ْنِم» :لاق ؟مُكيِف ر رب لأ ن نوُدَعَت ام :لاق لك

 . يراخبلا هاور «ةكئالملا ن نم ًارذُب َدهش ص م كلذكو» : لاق

 ْلّرْنَأ اذإ» :ل هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاق اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر ٌرَمْع نبا نَعو - ١8
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 «مِهِلاَمْعَأ ىلع اوُنِعُب مت ,مهيف ناك ْنَم ُباَذَعْلا ٌباَصَأ ًاباَذَع مْوَقِب ىلا هللا

 يف ينعي يك يلا لإ موي عج ناك : لاق ُهْنَع هللا يضر رباج نو -_ 4

 لزن ىتخ راشعلا ِتْوَص ّلْثم عذجلل انْعِمَس ٌرَّبملا ْعِضْو امّلَف .ةَبَطُحلا

 . نكَسف هلع هدي صوف لي يلا

 ِتْحاَصَف ءِرَبْنِملا ىلع ةي ءّينلا دَعَف ةَعمُجلا موي ناك اّمَلَف :ةياور يفو

 . سنت نأ تدا ىتح اَهَدْنِع ُبطْحَي ناک يا ُةَلْخَنلا

 اَهُمَضَق اَهَذخأ ىح لب يبنلا لّزنَف « «يبصلا حايص 00 : ةياور يفو
 ام ىلع تکب» :لاق ءْتْرَقَتْسا ىتح تكسي يذلا يبصلا َنيِنَأ نيت تلَعَجف هَل

 ا

ane 2 عع 

 دن اموی الق ار ی ضر ىلاَعَت للا نإ» :لاق لل

 الف نايس ريغ مك ت ًءاَّيْشَأ نع تكسو .ءاهوکهتنب داف َءاَيشآ م مرو ءاَهوُدتْعت

 . ةريغو ينطقراّدلا هاور «نسح ٌتيدح اهن ارث

 هللا ٍلوُسَر َعَم اَنْوُرَغ : لاق اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر ىفؤأ يبأ نب هللا ٍدْبَع ْنَعو - 88
 . داّرَجلا لكأت ِتاَوْزَع حبس

 . هيلع ٌقفتم ارجل ُهَعَم لكا : ةياور يفو

 ام نيالا ُعَدْلي الر : لاق هلك يلا نأ ُهْنَع هللا يِضَر رر يبأ ْنَعَو -4

 . هيلع ي قفتم «نیترم جاو رخج

 لَو ةَمايَقْلا م مو هللا ممل ل ةا : هل هللا لوسر لاق : لاق هنعو _ ٥

 هعنمي , القلاب ٍءاَم ِلضف ىَلَع لج : لآ ٌباَذَع مهو مهكر الو مهلا ظني

 5 هَّللاب َفَلَحَف ءِرْصَعْلا دعب ا ر عياب لجَرَو « ليبسلا نبا نم
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 ْنَف ايدل الإ هابي آل ًاماَمإ ياب ٌلُجَرَو ءَكِلَذ رْيَغ ىَلَع َوُمَو ُهَقَّدَصَف كَّذكَو اذ
of 

 . هيلع ٌقفَتم ءِفَي ْمَل اهنِم ِهِطْعُي ْمَل ْنِإَو ءىَفَو اهنِم ُهاَطْعَأ

 ةَرِيَرُه اَبأ اي :اوُلاَق «َنوُعبْرَأ نيتَحْفنلا نيب» :َلاَق هلل ّيِبنلا نع ُهْنَعَو -
 نوكأ الا متنا ل نوفا ا حتا لاق ار دوا
 ُبكَرُي وف ءِبَنَّذلا بع لإ ٍناَسْنلا نم ٍءيَش لَك ىلبّيو» ُتيبَأ :َلاَق ؟ًارْهَش
 . هْيَلَع قم «ُلَقبْلا تبني امك َنوُبِيف ءَءاَم ِءاَمَسلا َّنِم هللا لري مت ءُقَلَحْلا

 :َلاَقَق ٌيِباَرْعَأ ُهءاَج مقا ُتَّدَحُي سلجم يف لكي يلا :َلاَق ُهْنَعَو - ١490
 لاق ام َمِمَس : مْوَقْلا ضْعَب َلاَقَف تدي لي هللا ُلوُسَر ىضَمَف ؟ةَعاّسلا ىَتَم
 یا :َلاَق هئيدح ىضق اذإ ر «عمسي ملل : ْمُهْضْعَب َلاَقَو ءلاق ام هَرَكْف

 رنا ُهَناَمآْلا ِتَعّيَض اّذإ» :َلاَق .ِّللا َلوُسَر اي انأ اه :َلاَق «؟ٍةَعاَّسلا نع ُلِئاَّسلا
 وةَعاَّسلا رِظَناَف هِلْهَأ ِرْيَغ ىلإ ُرْمآلا َدّسُو اًذإ» :َلاَق ؟اَهَتَعاَضِإ فيك نالا

 . يراخبلا هاور

 نإو ءْمُكَلَف اوُباَصَأ نف مَ َنوُلَصُي» :لا و هللا َلوُسَر نأ ُهْنَعَو - ١888

 . يراخُبلا ُهاور ْمِهيَلَعَو ْمُكَل اوؤطخأ

 ريخ :َلاَف « سانلل تجرأ هما ريخ مئثك» هع هللا َيِضَر ُهّْنَعَو -۹
 . مالسإلا يف اوُلَخْدَي ىتح ْمهِقاَنْعَأ يف لِسالّسلا يف مهب َنوُنأَي سانلل سالا

 ةنجلا َنوُلَحْدَي مْوَق نم َّلَجَ َرَع هللا َبجَع» :َلاَق هك ّيِبْنلا نع ُهْنَعَو -
 . يراخبلا امُهاور «لسالسلا يف

 4 ffe FT ممم مغ م مهول جا ملمع ع

 .ةنجلا نولخديف «نوملسي مث «نوديفيو نورسؤي :هانعم
 « ok 4 ر 5 م8 ê صل سل ير هس 5 هر

 ضغبأو ءاَمُّدِجاَسَم هللا ىلإ دالبلا ْبحأ» :َلاَق ك ّىبنلا نع ُهْنَعَو -80
 هل لح لوو 0
 . ملسم هاور «اهقاوسأ هللا ىلإ ٍدالبلا

 u تم لا ا لا تأ كن f7 هدم
 نإ ننوكت ال :لاق ٍهِلوق ْنِم نع هللا َيِضَر َيِسِراَمْلا َناَمْلَس ْنَعَو _-- ۲
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. e6 یو نق ع م6 ق و و شت مل و Aor oar maf olo 
 .ٍناطيشلا ةكرعم اهنإف ءاهنم جرخي نم رحنا الو «ٌقوسلا لخُذُي ْنَم لوأ تعطتسا

 .اذكه ملسم ةاور . تيار بصي اهيو ˆ
 ترم ق عام ع زهر ر ف هاما

 ال» : ل4 هللا لوسَر لاق :لاَق َناَمْلَس ْنَع هحيحص ىف ُنناَقََبلا ُهاَوَرَو
 oF TRE م r ته لول 5 ق ل ا

 ناطيشلا ضاب اهيف ءاهني جرحي ْنَمرِخآ الو «قوسلا ُلْحْدَي ْنَم لوا نك
7 
 .«خرفو

 0ر وت ا ل هام مه a. o e ت ق

1A4لاق هنغ هللا يصر سجرس نب هللا دبع نع لوحألا مصاع نعو - : 

 5 ا كام“ فق ق ی ا ا یک مر عمل

 :مصاع لاق كلود :لاق ءَكَل هللا َرْمَع هللا َلوُسَر اَي :ةل هللا ل وُسَرِل تل

 :ةيألا هله الت من كلو ْمَعَن :َلاَق ؟ل هللا ُلوُسَر َكَل َرَمْعَبْسَأ :ُهَل ُتنُقَ

 ٠ ملسم هاور ء۱۹ :دّمحم «ِتاَنِمْؤُملاَو َنيِئمْؤُمْلِلَو َكِبنَّذِل ٌرِفْغَتْساَوِط

 8 e ُث ترا 2 ت م همم منيا سل ر م o ع همر

 0 م م هل م رە م
 ١ مالك نم سانلا كردأ امم

8 

 ي

 آلا ٍةوبن
 مث مع
 . ىراخبلا

 ةاور ؛تئش اَم عنصاَف حست مل اَذإ : ىلو

 A EE اولا ال 3 نمل ا اج ات a وود او هنا 8 د
 ىضقي ام لوأ» :ِهلو يبنلا لاق :لاق ُهْنَع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو - ٥

 of متو م a ا ك مم

SFE eم رک 8 ل ر ه2 ےہ وک ا  

 ا و ريس ر # ۳ ۾ ماه 007 ا #6. 2

 «مكل فِصوامِم مدا قلخو ران نم جرام نم ناجلا قلخو ءرون نِم ةكئالملا

 . ملسم ةاور
 0 و ۹ ا 0 م وم 2 o 4 ے9, 7 ت م ا

 هاور «نارقلا ايب هللا يبن ٌقلخ ناك» :تّلاق اهنغ هللا يضر اَهْنَعَو - ۷

 .,ليوط ِثيِدَح ةَ يف مِلْسُم
 و ع 8 2070007 و ا ل 2

 ءهءاقل هللا بح هللا َءاَقِل بح ْنَم» : هل هللا لوُسَر لاق :ْتَلاَق اًهْنَعَو - ۸
 مري هرم هشام 000 رز رع 2 ا ع ضف ممم ي سا رم مار م 5

 هرکن انلكف ؟توملا ةيهاركأ ءهللإ لوسر اي :تلقف «هَءاَقل هرك هللا ٌءاقل هرك نمو

 2 ا سوم لوم مام ع 5 0 د اع و

 هتْنَجَو هِناوضرو هللا ٍةَمْحَرِب رشب اذإ َنِمّؤَملا ْنِكلَو كلذك سيل» :لاق !َتْوَملا
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 - 9000 هس ع و ا ا ا اا # 1
 هرك .هطخسو هللا باْذَعِب ّرشب اَذِإ رفاكلا نإو .هَءاَقِل هللا بحأف هللا َءاَقِل بحأ

 1 7 ا هولا دفا 7
 . ملسم ةاور «هَءاَقِل هللا ةركو هللا َءاقِل

 يبنلا داك :ْتَلاَق اهن هللا َيِضَر يح تن ةَيِفَص َنيِنيْؤُملا ما ْنَعَو 6 ملا” عا
 «ينبلقيل يِعَم ماف لَن تن م حف يل ُهُرَوُرَأ هتيتاف افكتعم لك

 : 2 لاقف .اَعرْسأ كي يلا ارامل امنع هللا َيِضَر ِراَصنألا نم ِنلُجَر رم

 هللا َلوسراَي هللا َناَحْبُس :الاقف يح تنب هيف اإ کیشر لغد

 ا و ی ا نإ: ا

 َتْدِهَش :َلاَق هع هللا َيِضَر ٍبِلظُملا ِدْبَع نب ساّبَعلا لْضَفلا يبا نَعَو - ۰
 ِبِلطُملا ٍدْبَع نب ثراحلا نب نايس اوَُوانأ تمر نين موي هللا ,لوسر عم

 ىلا ام ءا ةَ واعي ىلع ةه هلا لورو فرا مل هلل هللا َلوُسَر
Fy مهل 

 نکا کک < هللا ُلوُسَر َقِفط َنيِربُذُم نوما 5 َنوُكِرْشُملاَو نالا

 ةداَرإ اها هلع للا لوس ةَّلغب ماجلب دج انو ٍناَمُكْلا لبق هلع

 , : هلي هللا لوس لاثف ل 4 هللا لوسر باكرب لا َناَيْفَس وبأو رشت

 م هم

 1 تقف : ًانْيَص الجر ناو ءسال لاق «ٍةَرمسلا َباَحْصَأ ٍدان سابع

 ‹يتوص اوُعِمَس نيج ْمُهَتَفَطَع نأكل ِهُللاَوَف ةَرُمّسلا ُباَحْضَأ َنْيأ : يِتوَص
 ةوعّدلاَو ٌراَمُكْلاَو ْمُه اولتتفاف ءَكيَبل اي كيبل اي :اوُناَقَف ءاَهِدالوُأ ىَلَع رقبا ُةَفَطع
 ينب ىَلَع ٌةَوُعَّدلاَو ءِراَصنآلا َرْشْعْماَي ءراصنألا رغم اي : َنوُلوقَي راصنألا يف

 اَهْيَلَع لواطتُملاَك ِهتَلْعَب ىَلَع َوُهَو لي هللا ُلوُسَر َرَظنَف < ء جرزحلا نب ِثراَحْلا

 «تايصخ كي هللا لوسَر ذأ مَن «ُسيِطَوْلا يح - نيج اًذه» :لاقف مهلاتق ىلإ
 سا مب # 2

 لالا اًذإَف ُرظنَأ تبه «(لمخم برو اومرهنا» : لاق م م ” راَفَكْلا هوجو نهب ىَمَرَف

 ْمُهَّدَح ىرأ َتْلِز ام امف ,هتايصخب ْمُهاَمَر ْنَأ الإ وه ام ِهللاوَق «ىَرأ اًميِف ِهتْْيَه یل

 . ملسم هاور . ينم مرنا «ًاليلك

 ٍءاَحلاِب وه مُهَّدَحا : ُهّلْوَقَو . ُبْرَحْلا ِتَّدَتْشا :ُهاَنْعَمَو .رونتلا (سيطولا»
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ETT مهَسأب : يأ ٍةَلَمْهُملا . 

 سانلا اهيأ» : هل هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر َةَريَرُه يبا ْنَعَو -- 1
 5 8 و EOE ۶ 57 ا 020 20 r 2 رر ب صمم 20 00

 لاقف َنيِلَسْرَملا هب َرَمَأ اَمِب َنيِنِم ْوَملا َرَمَأ هللا نإو ءابيط الإ لَبقَي ال ٌبِيط هللا نإ

 اَهْيَأ اي : ىَلاَعَت َلاَقَو «ًاحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاّبيَطلا ْنِم اوُلُك لسرلا اَهُيَأ اي : ىلاعت

 ربغأ ثَعْشَأ َرَفّسلا ُليِطُي َلُجرلا َرَكْذ مث« ْمُكاَنقْرَر ام ِتاَبيَط ْنِم اوك اونمآ َنيِذْلا
 قورت یک ق 8ع و تا ق ق همم 6

 مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح هعمطمو براي :ءاَمسلا ىلإ هيدي لمي

 3 ملسم هاور «؟!كلذل باتس ىنأف 03 مارحلاب يذغو

 ريتا مور دو سام لع وح و نا ناو و لق ولف ا نع ر
 هللا مهملكي ال ةثالث» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هنعو _- ۲

arگرو تل صا  a2 لا ا د هج ق مب تك عام منع هع تر  

 «باذك كلمو ءِناَز خيش ميلأ باذع مهلو رظني الو «مهيكزي الو ءةمايقلا موي
 .ريِقَفْلا : (لْئاَعْلا» ملسم هاور ٌنيِكتَسُم لْئاَعَو

 ناَحِيَجَو ناحيس» : ك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا َىِضَر ُهْنَعَو - ۴
 م8 62 م مم م ا # راع مسمار

 . ملسم ةاور هِةنَجلا راهنأ ْنِم لك لينلاو تارفلاو
 و يم ثلا متل رم ا ل ولو حالو اق را ا الع لا و ع اف

 موي ةبرتلا هللا قلخ» :لاقف يِديب يب هللا لوسر ذخأ :لاق هنَعو 2-24

 موي ةوركملا قلو .نينثالا موي رجشلا ٌقَلْخَو ءدحأآلا َلاَبِجْلا اهيف َقَلْخَو ءِتْبّسلا
 رار را 00 5 7 8 را ا اور م ل ل يسمو م

 مذا قلخو « سيمخلا َمْوَي ٌباوَّذلا اهيف ْتَبَو ءءاًّعيرألا موي ّرونلا َقّلَحَو ءِءانالثلا

 نيب اميِف ٍراهنلا نم ٍةَعاَس رجا يف ٍتلخلا رخآ يف ةَعمجلا موي ْنِم ٍرَصَعلا دعب ةي
 . ملسم ٌةاور « ليلا ىلإ ِرْضَعْلا

 ىف تعطَقنا ٍدَقَل» :لاَق ُهْنَع هللا َىِضَر ِديِلَوْلا نب ٍدِلاَخ َناَمْيَلَس ىبأ ٌنَعَو _- ٥

 هاور (ةّيِناَمَي ةَحيِفَص الإ يِدَي يف َيِقَب اَمَف ءِفاَيْسَأ َةَعْسَب َةَتْوُم موي يلي

 . يراخبلا

 سل ريتك يمر مت
 :لوقي هب هللا َلوُسَر ٌعِمَس هنأ ُهْنَع هللا يضر صاَعْلا نب وِرْمَع ْنَعَو -173

Eتال  MFم € 2  prأ ا ی 8 سا هع  

 «دهتجاو مكح نإو «ِناَرجأ هلف َباَصَأ مث «دهتجاف «مكاخلا مكح اذإ»
 sr جم سه دع
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 حيف ْنِم ىمحلا» :لاق يك يبنلا نأ اهنع هللا يِضَر ةشئاع نعو - ۷ مداة عمار ا 0 2 سهلا را ع يل ا قت أ
 .هيلع ٌقفتم ِءاَملاب اَهَوُكرْبَف َمَْهَج

 ماض مص ِهْيَلَعَو َتاَم ْنَم» :َلاَق 2 يلا نع اَهْنَع ُهَللا َيِضَر اَهْنَعَو - ۸
 .ِهْيَلَع ٌقفتم (ُهَيِلَو هن

 ا م

 ُداَرُملاَو ءْثيِدَحْلا اًذنهل ُمْوَص ِهِيَلَعَو َتاَم ْنْمَع مولا روج رابكملاو

 .ْثراَو َرْيَغ وأ َناَك ًاثراَو بيرقلا : ىلولاپ

e ليفطلا نب, e 

yT ا هيلع قي نيه هلو: انهن 

 تلا مَعَ :  eمتدلا نبا عقشتناف

 نئمخرلا دبع درا مك نا ىلع فل لا تلم ير

 ةشئاع ىلع ينام اَمَل هللا اًمُكُدشنَأ :اَمُهَل لاق فی دبع نب دوسألا نبا 3

 دبَعو وسهلا هپ لبق ,يتعيطف رَت نأ اهل لجي آل اه ءاهنع هللا َيِضَر

 ُةَتاَكَريَو هللا نمرو يلع السلا :الاقف قش ةَشِئاَع ىلع انداَتْسا ىَتَح نمل

 ملعت الو ءمكلك اولخفا معن :ُتَلاَق ؟اَنَلُك : :اولا .اولخدا : ٌةَسْئاَع تلا ؟ ُلَحْدَنَأ

 ةشئاع قنتعاف َباَجِحْلا ريزا نبا لحد ءاوُلَحَد امل يلا نبا اَمُهَعَم نا

 ٍنمحرلا ُدْبَعَو ءروسملا ٌقِفَطَو ءيكبيو اَهَدِشانُي َقِفطو ءاَهْنَع هللا يضر
 دق اغ ىب هي يبل نإ :نآلوَقَيَو نم تلو ُهَنَمَْك الإ اتات شاش

 لع اورثكأ ف ٠ لاَيَل ثالث قو ُهاَحأ رج نأ ميس لج ال رجلا نم ِتْمِلَع

 ترد ينإ لوو «يکبتو اًمُهُرَكْذت ْتَقِفَط ,ءجيِرْحَتلاَو ٍةَركّْذَتلا َنِم ةشِئاَع

 كلَ اَمِرْذَن يف ْتَقَتْعََو ٍسْييزلا نبا ِتْمَلك ىَتَح اپ الار ملف ٌديِدَّش ُرْْدلاَو

 اور امرا اهر لت ى تق كلذ ذهب امرت رک تناكو ةر نير

 يراخبلا

8 € 

 ا



 ىَلَتَق ىلإ جرح 4 هلا لوس نأ ع هللا يِضَر رباع نب ةَبْفَع عو -

 ىلإ َعَلَط ۾ مث .تاومألاو ٍءاَيَحآلِل ٍعُووُملاَك نييس ناق عَ هيلع ىَّلَصَف حا

 مكد ّنإَ ؛ْمُكيلَع ٌديِهَش E ْمُكيِدِيَأ نيب ينإ :لاقف ءِرَبْملا

 نأ ْمكيَلَع ىّشخأ تشل ينِإَو الأ ءاّذنه يِباَقَم ْنِم هيل ٌرْظنآل ينإَو ضخ

 اًهَنْرَظَن ٍةَرظن رخآ تناك :َلاَق «اًموسفانت نأ اًينذلا مكيَلَع ىَسْحَأ نکنلو ءاركرشل

 . هيلع ٌقفتم . ةا ِهَّللا لور ىَلإ

 اوُكْلْهتف اوُلَعَتو ءاهيف اوسفاَنَت نأ اًيندلا ْمُكْيَلَع ند ينكلر» :ةياور يفو

 ىَلَع ةه هللا َلوُسَر ثيأَر ام َرِخآ َناَكَف :ٌةَبْقُع َلاَق ُمُكَلبم ناك ْنَم َكَلَم اَمُك

 رولا

 ىلإ ٌرظنل هللا ينو ْمُكيلَع ٌدِهَش انو ْمُكَل طرق ين :لاق ٍةَياَوِر يفو

 ينإو ء«ضزألا َحِيتاََم وأ « ضزألا نئارخ َحيِئاَم ٌتيِطْعَأ ياو نالا يِضْوَح
o2 م . اهيف اوُسَقاَنَت ْنَأ ْمُكْيَلَع فاخأ نين يدنب اركرش ذأ فلق» E 

 ةفورغملا ةالّصلا آل ْمُهَل ٌءاَعُدلا :ٍدحأ ىل ىَلَع ٍةالّصلاب ُداَرُملاَ .

  0انب ىَّلَص لاق نع هللا يضر يراصنألا بطخَأ نب وِرْمَع دیر يبا نعو

 0 ٌرْهظلا ٍتَرَضَح ىَّنَح انبطَخَ نِبنملا َدِعَصَو َرْجَفْلا ل هللا لور

 «ربنجلا َدِهَص م ٠ ‹ ىَّلَصَف َلْزَن مث ٠ هرْضَعلا ٍتَرَضَح ىت ربما َدِعَص مث یلص

TEُهاَوَر .اًنَظَمْحَأ اَنمَلْعَأَف ُنِئاَك َوُه اَمْو ناك ام اَنَرْبْحَأَ  

 عيطُي نأ ردن ْنَم» :لك ّيبنلا َلاَق :ٌتَلاَق اَهْنَع ُهللا َّىِضَر َةَمِئاَع ْنَعَو _- ۲

 . يراخبلا ُهاوَر هِهِصْعَي الف .هللا ْئِصْعَي نأ رن نمو ُهْعطْيْلف هللا

 «ْغاّروألا .لتقب امرأ 8 هللا َلوُسَر نأ اهن هللا َيِضَر ِكيَِش أ ْنَعَو - 16

 . هْيَلَع ٌقفتم «ميهاربإ ىَلَع حفني َناك» :لاقو
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A4لتق ْنَم» :4 هللا ُلوُسَر لاَ لاق نع للا * يضر ةريره يبأ ْنَعَ -  

 هلق ٍقَيناَتلا ةَبْرضلا يف اَهّلتق نمو هس ]كو اَذك ُهَّلَ ةَبِرَض لأ يف هغر

 .؛ةنسح اَذَكَو اًذَك هل لالا ٍةَبْرَضلا ىف اهل نو «ىلوألا َنوُد ةتسح اّذَكَو اَذك

 يفو «ةنسح ةئام هل بتك .ٍةَبرض ,لوأ يف اغزو لتق نم» :ةياور يفو

 ا ي ل ا
 . ملسم هاور .«كِلَذ نود ةثلاثلا يف كلذ نود ةيناثلا

 رضا ماس ْنِم ْماَظِعْلا : ُعَرَوْلا : : ةمْللا لها لاق

 لُجَر َلاَق» :َلاَف ةه هللا َلوُسَر نأ ُهْنَع هللا َيِضَر زري يبأ ْنَعَو -6

 نا اوُحَبْصَأَ «ٍقِراس ي يف اًهَعِضْوُف «هتقدصب جرخف ٍقَقَدَصِب نقدصتال

 هتقَدَصب ب جَّرخف دص ٌنقدصتال دمخ كَل ملا :لاَقف !قراس ىلع قلصت

 مهْللا :لاقف ناز ىلع هللا َقَدُصُ نرخ اضاف ِةَيناَز ٍدَي يف اهُعضوف

 هس #868

 دي يف اُهَعضوف ياسا حلا ل ل

 ىَلَع ُدْمَحْلا كَل هللا :لاقف | ين ىَلَع قص : نودي اوُحَبْصَأَف ٠ يِنَغ

 راس ىَلَع َكَتَقَدَض اّمأ :ُهَل ليقف ينأن ! يغ ىَلَعَو ةَيِناَز ىَلَعَو را

 يِنْعْلا اَمأَو ءاَماَنز ْنَع يتسن العلف ُةَيئاَزلا اأو ويقر ْنَع فو نأ هلْ اف

 # ” مم هم ع ورم

 . هانعمب ملسمو هظفلب ٌيِراَخْبلا اور: هللا ُهاَنآ امم َقِفنيَف َر ٌرَتْعَ : نأ ُهَلَعَلَف

 تناكو «عارذلا هيل عرف توعد يف ب هللا لوُسَر َمَم انك + لا ُهْنَعَو 5

 مم نورذت لَم ءةماَيَقل موي سانلا ديس انأ :لاقو ٌةَسْهَن اَهْنِم سهنف ةبجْعَت

 همم ٠ 0 مرمي 4 یوص لال هللا | متن ؟كاَذ

52 

 E 2 ىلا ا ىلإ نورت . للا وُ نو

 و ةرثايو ملا كوب : ,سانلا ضْعَب لوم ؟مکبر ىلإ 00 شي
 «ةكئالملا راو ور ن كيف ْخْفْنَو ويب للا كتلخ ٍرْشْبْلا وب تن مَآ ن

 امو هيف نحن اَم ىَرَت الأ ؟كبَر ىلإ انَل ُمُفْشَت الأ 0 كل اوُدْجَسُف
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لفي ُهلْبَق ْبْضْعَي مل ابڪع َبِضَخ ير نإ : َلاَقف ؟انْغَلب
 ُهلثِم هدب بضع الو 

9 

 «يرسيغ ىلإ ارب ييف ييف ييف تص کھ

 ام ىلإ ىر لآ هيف نحن ام : ىلإ یر لآ روك ادب هللا مس ذو 0

 هَل بغي مل أبَضَع ميلا َبِضَع ير نإ : : لوي ؟َكْيَر ىلإ انَل فْ دت الأ اَنْعْلب
 سا هع اع 2°

 «يِبْوَق ىَلَع اهب توعد ةَوْغَد يل َتَناَك ق هَ م ُهَدْعَب بْضْعَي نو هل

 ميهاربإ نوتا َميِهاَربِإ ىلإ اوُبَهْدا ءيِرْيَغ ىلإ اوُبَهْذا نفت ييف ييف

 كبر ىلإ ان ْعَمْشا ء«ضْآلا لأ نم ليلو هللا يبت تن ميار ا : َنوُلوُقيَ

 ٌبضْعَي مَ ًابَضَغ ويلا َبِضَع دق يجر نإ : ْمهَل لوقيف ؟هيف نح ام ىلإ یر الأ

 ماهم ر مي

 يبن « ِتاَبَذَك ثالث َتْيَدَك تنك ناو لغ ُهَدْعَب َبَضْعي ْنََو ‹هلثم هلق

 نور یوم م نوتا و ىلإ اوبا «يړيغ ىلإ اوُيَهْذا يسن يف

 انآ ْعَمْشا «سانلا ىَلَع هيلو ِتالاَسر هللا َكَلْضَ هللا ُلوُسَر تْنَأ ىَسوُم اي
 a٢ م مه ع 200

 مل ابضغ مويا َبِضَع ْذَق ير نإ لوقف ؟هيف نحن ام ىلإ ىَرَت الأ كبَر ىلإ

 التقي رموأ مل ًاسفن تلق ذف ينإَو هلم هدحب تضعي نو ُهّلْثِم لبق ُبضْعَي

 «ىسيع نوتا . ىَسيِع ىلإ اوُمَمْدا «يربغ ىلإ وبهذا «يِسْفَن ييف يب

 َتْمَْلَكَو هلم حورو میرم ىلإ اَماَقْلأ ُهّْمِلَكَو هللا لوس تنا ىغا : نووي

 يع لوق ؟هيف نحن ام ىَلِإ ىَرَت الأ « كبر ىلإ ان عفا ءِدُهَملا يف سانا

 ملو هلم ُهَدْعَب َبْضْعَي ْنَلَو لني لب بْب مل اضع ملا َبِضَع دق ير نإ

 . لَك دمحم ىلإ اوُبَهْذا « يريغ ىلإ اوبهذا « يِسْفَن يِسْفَن يفت ا ءال ركي

 ٍءاَيبْنلا متاخو للا 156 تا دیم ان : َنوُلوُقَيف ينوتأيف» : ةياور يفو

 ام ىلإ یّرت الأ كبر ىلإ ان عفا رخت امو كبد نم مق ام كَ هلا رفع ذقو

 يلع هلا حف من يرل ًادجاَس مق «شرَعْلا تحت يتاف «ٌقلطنأف ؟هيف نحن

 ري تا م - مس #6

 دمحم اب ل ل داخ ْنِم

 يتم بر اَي يما لوق « يسار ر عفرأف فست ٌعَفْشاَو طخ لنا تلت قرا

 5٠م



 رف ست سل ب

 لاق مث أ «باوبإلا ن نم كق ن ىوس اميف سالا هش مټ نجلا باَوبَأ ْنِم

 د : لاقي را

 اولا عيِراَصَم ْنِم ٍنيَعارصملا َنْيَب ام نإ ِِديِب ييف يِذلارو

 . هيلع فتم «ىرصْبَو َةكم َنْيب امك وأ َرَجَعَو

 ليِعاَمْسِإ 0 ع ميهار ًءاَج :َّلاَق اَمُهْنَع ُهّللا يضر سابع نبا ٍنَعَو - ۷

 يف مزمز قرف ةخود دنع تيبلا و ا يهو ليعامسإ اهيبايو

 عضوو «كانُه اَمُهَعضَوَف ام اهب سیلو ٌدَحَأ ٍِئَموَي ةكمب سیلو دجسملا ىَلْعَأ
 رم مر عع 22

E 

 .ًاقلطنُم ْميِهاَرْبِإ ىّ مث ئام هيف ُاَفِسَو رمت هيف ًابارج اَمُهَدْنِع

 سينأ هيف هيف سیا يلا يِداَوْلا اذهب انتو ات َنيأ ميِهاَريإ اي :َتَلاَقَف ليِعامْسِإ

 زما هللا : هل كاف قيل تفي ال َلْمَبَو ءأرارم كَ هل تاق يش و

 ر کا َقلطناَف تعج م ءانعيضي ال اذإ :ُتَْلاَق . معن : : لاق ؟اًذهب

 ِءالڙلهب اعد مئ تلا ههجوب لبقتسا ءهنوري آل ُتْيَح ِةّييْتلا َدْنِع ناك اذإ

 < عذذ يذ ريغ ٍداوب يرد نم تنكشأ ين ابرو :َلاَقف هيدي قر «تاوَعذلا

 كلذ ْنِم ُبّرْشَتَو «لِيِعاَمْسإ زت ليما أ تاجو (َنوُرُكْش) غلب یخ

 َبْرْفَأ ٌرظنَت ُتْلَعَجَو ءاهثبا شطَعو تشع هع ءِءاَقسلا يف ام دفن اَذِإ ىتَح املا

 ؟ًادحأ یر لَه رت َيِداَوْلا ِتآبقَتْسا م هيلع تما ءاَهيِلَي ٍضرألا يف بج

 مث ءاهعْري فرط تفر يالا بْب اإ یت اَلا نِي تبه . اار

 تما ا يجارلا تزياج یخ د دوهجملا ن ٍناَسْنإلا 00
7 
 كم ساهم 2

 موفر م#
2000 00 

 ان ا ا 1: لا لا :اَمُهْنَع هللا َيِضَر سا

 ب اهي ةيرت- ُهَص :تّڵاقف اكو تمس ورا لغان أ

 ىه اذإف « تاو كَدنع ناک نإ تعمْسُأ ْدَق :تَلاَقَف ًاضْيأ ٌتَعِمَسَن تاجا

 لا َرَهَط ىح وجانب َلاَق وأ هِبِقعب تح مرمر عِضْوَم دنع كلاب
 ےل ع

 و اهئاقس يف َءاَملا ت 52 تلف ءاّذَكَم اهدي ٌلوطَتو عر َتلَعَجَف
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 :اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا لاق .فرْغَت اَم ِرَدَقِ : ةياور يفو ءفْرْعَت اَم َدْعَ

 َّنِم فرغت ْمَلْوَل :َلاَق وأ  َمَرْمَز ْتَكَرَت ْوَل َليِعاَمْسِإ ما هللا مجَر» : لک يلا لاق

 اَهَل َلاَقَف ءاَمَدَلَو ْتَعَضْرَأَو ُتْبِرَشَف :َلاَق هأنيِعم ًايَع ُمْرْمَر ْتْناَكَل املا
 هللا إو ُهوُبَأو ُمالْعْلا اًذنه هيب هلل اتي انهنه نإ َةَعْيَضلا اوُقاَحَت ال :ُكّلَملا

 ْنَع ُدْأَتَق «لويسلا هيأت ةيباَرلاَك ضزألا نم ًاعِفَبْرُم بيلا ناو ُهَلْهَأ ُمْيَصُي ال

 ِتْيَب ُلْهَأ وأ ءمُهْرَج ْنِم ةر مهب ترم ىح كلذ ْتَناَكَف «ِهِلاَمِش ْنَعَو هيمي
 ًافئاَع ًارئاط اَوَأَرَف َةَكَم لْفْسَأ يف اورق تاد قيرط ْنِم َنيِلبَقُم مهرج نم
 اوُلَسْراَف ام هيف اَّمَو يداولا اذهب اَنُدُهَعَل ٍءاَم ىلع ٌروُدَيَل رئاطلا اذنه نإ :اوُناَقَ

 دنع َليِعاَمْسإ مو اوقاف «ْمموُرَبْأَف ءاوُعَجَرَف .ءاملاب ْمُه اذإف نيج و ايرج
 يف محل ىح ال ْنِكلَو مَعَ :ْتْلاَق ؟ِكَدْنِع لزنن ْنَأ انآ َنيَِدََأ :اوُلاَقَف املا
 َليِماَمسِإ مآ فذ ىفلاق» : لب يلا لا : سابع نبا لاق .معَن اولا فاعلا
 اوناك اذإ تح مهم اوُلَرَنف ْمِهيِلْمَأ ىلإ اوُلَسْزأَف ءاوُلْزَنف «سنألا بح يهو
 مُهْيَجعاو ٍمُهَسْفناو مم ةّييَرَعلا ملو مالغلا ٌبشَو ءٍتاَيبَأ لأ ا
 ميهاربإ ءاَجْف «َليِعاَمسإ ّمُأ ْتَناَمَو ءْمُهنم َةأَرما ُهوُجْوَز كرف الف بش نيج

 هن ُهَتَأَرْما اسف َليِعاَمْسإ ذجي ملف ُهَتِرَت ُعِلاطُي ليِعاَمسإ جور ام دعب

 مهيني ْمهِشْيَع نع اهلاَس مائل يصب :ةياور يفو انآ يَ جرح :تلََ
 كور ءاَج اذإف :َلاَق لإ ْتْكَشَو وّدِشَو ٍتيض يف نحن «رشپ نحن :تّلاقف
 يَ سنآ ُهّنَأَك ليعامسإ َءاَج امَلق ءوپاب بع ريغ هَل يلوقو ءَمالّسلا هيلع يئرفا
 كع الأسف ءاذكو اذَك ْحْيَش اَنَءاَج معن :تلاق ؟ِدَحَأ لم ْمُكَءاَج ْلَه :لاقف

 ِكاَصْوَأ ْلَهَف :َلاَق .ةّدِشَو ٍدْهَج يف انأ ةتربخأف ءانشيَع فيك : ينلأسف «ةتربخأف

 :َلاَق .َكباَب َةَبََع ٌرِّيَغ :لوقَيو ماسلا َكِيَلَع أَرْقأ نأ ينرمأ ْمَعَن :ْتْلاَق ؟ِءْيَشِب
 .ىّرخأ ْمُهْنم حورو ءاَهَقْلَطَم .َكِلْمأب يِقَحْلا ,ِكقرافأ نآ ينرما ڏقو يبأ كاد
 بارما ىلع َلَحَدَف ُهْنِجَي ملف دعب ْمُهاَنَأ مث هللا َءاَش ام ٌميِهاَرْيإ ْمُهْنَع تل
 ْمِهِشْيَع ْنَع اَهلَأَسَو ؟ُمتنَأ فيك :لاق .انآ يغتبي جرح :ْتَلاَق .ُهْنَع َلَأَسَف

 كايدو



 ؟مكُئاَمَط ام :َلاَقَف ءىلاَعت ِهَّللا ىلَع تَنَ ٍةَعَسَو ریخب نحن :تلاَقَف . مهتئيَهو
 يف ْمُهَل كرا ّمُهّللا :لاق .ُءاَملا : ِتلاق ؟مُكياَرش ام :َلاَق .محّللا :تلاَق
 مهل اَعَد مهل ناك ولو بح يم ا : هل تلا َلاَق ِهاَملاَو محلا
 . ةقفاو لإ كم ركب ذأ امه وخ الامه :َلاَق «هيف

 تَلاَقَف ءُدِيِصَي بهذ : ُهتأَرْما تلا ؟ ٌليِعاَمْسِإ َنْيأ :لاقف َءاَجَف ٍةياور يفو

 انُماَعَط :ْتَلاَق ؟مُكْباَرَش امو ْمكُماَعَط اَمَو :َلاَق ؟َبرْشَتو مط ُلِزْنَت الأ : ُهنأرما
 لاق َلاَق  ْمهباَرَشَو ْمهِباَمَط يف ْمُهل كراب مهلا :َلاَق .ُاَملا انْباَرَشَو محلا
 ِهْيَلَع يئرفاف ءِكُجْوَز َءاَج اذإف :َلاق اک ميهار وعد كرب : هلك مياقلا 55
 ؟دَحَأ ن نم مكان لَه :َلاَق ليِعاَمْسِإ َءاَج امْلَف ا ةع تبني هي هيرو مالَسلا
 نات َكْنَع يناس يلع تْنْنأَو ءةفيهلا ُنَسَح خيش انان معن :تلاف
 ارق من :تّلاَق ؟ءيشب ِكاَصواف :لاق .ربخب انأ ةتربخأف ءاَنُشْيَع فيك يناس
 ينم هلا تأ «يبآ كاد :َلاَ .كابإب ةع تك نأ كراو ,مالّسلا َكِلع
 يري ليعامسإو َكِلُذ َدْعَب َءاج من هللا اش ات منع ٽي م لكيلا نأ

 دلاَوْلا ُمََي امك ْمْنَصَ فيل ما آر امل املف مرمر نِ ًابیرق ٍةَحْود تحت ُهَل البن

 اَم عنَصاَف : لاق راب 9 هللا نإ | ليعامسإ اي لاق دلال ُدِلَوْلاَو يّلوْلاب

 ءانهله ايب ينبأ نأ ينرمأ هنإف :َلاَق ,َكئيِعَأو لاَ : ينيعتو ١" :َلاَق ؟ٌكْبَر كرم

 ُلْعَجَف با نب طمارقلا ىر اكالذ ديف ا ٌراشأو

 ٍرجَحلا اًذنهب ًءاج انب مفتر اذإ ىتخ يني ميهاربإو ءةراجحلاب يت لیعاشإ
o 

 لقت انب ر :نالوقي انهو ةراجحلا هوان ليعامسإو يبي وهو هيلع ماقف هل ةَعضوف

 . ميِلَعْلا عيِمسلا تنا كن ام

 مق .) نش م مهم ليِعاَمْسإ ماو ليِعاَمْسِإِب يخ میجاربإ ن نإ : ةياور يفو

 تح ٌليِعاَمْسإ مأتم هلْهأ ىلإ مي ميهاربإ جر مٿ قحوَد تحت . تخت اَهَعضْوف کم

 ىلا ىلإ :لاق ؟اًنكَرشت نم ىلإ مار [اي :هئارَو نم ةت یادک ارل ال

 اهّيِبَص ىلع اهبل ردو نشا نم ب رشت تاق تجر للاب ٌتيِضَر : : تلا
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 ما اص ف

 َتَبْعَذَف :لاق ءادحأ سجا ىّلَعَل ُتْرَظَنَق « ُتْبَمَدْوَل :َتَلاَق ءاملا ّيَف امل یت

 ِتْعَلَب اًمَلْف ءادحأ سجت ْمَلَف أدحأ سجت لَه تَرْظنَو ثرظنف ءافّصلا تَدِعَصف
 ترظنف تْبَهَذ ول :ْتَلاَق مت ءًاطاوشا َكِلَذ ْتْلَعَفَو ةَوْرَملا ِتْنأَو ءْتْعَس «يداولا
 ْمْلَف ءِتْوَملِل غّشنُي هناك ِهلاَح ىلَع وه اذإف ءْثَرَظَنَو ٌتَبَهَذَه «ُّيِبّصلا لعق ام
 ِتَدِعَضَف ْتَبْهَذَف ءادخأ سجا يلع ثرظنف ٌتْبَمَّذ ول :ُتَلاَقَف .اَهُسْفَن اَهّرِقَ

 ول :تلاَق مث ءأعبس ت تمت ىت ًادحأ جت ملف ترو ثرَظنَ ءاَمّصلا

 0 ناك ْنِإ ْتِغَأ :ْتَلاَمَف ءتوصب يه اذإف ءَلَعْف ام َتَرَظَق تهد

 املا َقتبناف ءضزألا ىلع هبقعب ٌرمغَو ءاَذَكنه ِهِبِقَع لاَ ل ليربچ اذإف

 .هلوطب ٌتيِدَحلا َرَكْذو - ُنْفَحَت َتَلْعَجف َليِعاَمْسإ ُمُأ تشهد

 . اهلك ِتاياورلا ٍهذهب يراخبلا هاور

 لوُسرلا :«يرجلاو »ىّلو : يأ «ىّفَق» : هلق .ةَريِبكْلا ٌةْرَجَشلا : «ةَحوّذلا»

 . ُقِهْشَي : يأ (ْعَسني» دجو : لوق : هانعم « ىفلأو»
 وي 846 هللا لوسَر ٌتْعِمَس : لاق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ِدْيز نُ ٍديِعَس م نَعو - ۸

 .هيلع ٌقفتم «َنْيَعْلِل ٌءاَمِش اه واَمَو لا

 رافغتسالا باب ١"

 .19 :دمحم (تاتمْوُملاَو َنيِمْؤُمْلِلَو ٌكِْنَذِل ْرْفَتْساَو» : ىلاعت هللا لاَ
 َلاَقو . ٠١١ :ءاسنلا «6أميجَر ًاروُمَخ ناك َهّللا نإ هللا رفغتساو : ىلاَعَت َلاَقو
 9 0 .۳ را «ًاباوت ناک ُهْنِإ 6 ةرِفغتساَو كبر دمخب حبس : ىلاَعت

 نيرِضغَتْسُملاَود : لجو رع هلوق ىلإ «يِرْجَت تانج ْمهّيَر دنع اوفت وقتا َنيِذّلِلِ»

 سف ْمِلْظَي وأ اءوُس لَمْعَي نموا : ىلاَعَت لاقو . 1V 1٥ : نارمع لآ «راخسألاب

 هللا ناك امو : ىلاعت لاقو . 11۰ : ءاسنلا أمير ًاروُفَ هلا يجي رفت مث

 همم

 لاقو . 8“ :لافنألا (دوٌرِفغتسي مو مهبذعم هللا ناک امو مهيف َتْنَأَو مُهبذعيل

 اورْفْغتْساَف هللا اوَركُذ ْمُهَسْفنأ اوُمَلَظ وأ ةَشِحاَف اوُلَعَف اذإ اذإ نذل : : ىلاعت
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 مے ر ع 4 دمو ےک م 2 ي هلل 5-5

 » «َنوُمَلْعَي مهو اولعق ام ىَلَع اورِصِي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل
 . ةموُلْعُم ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠١١ :نارمع

 نايل ُهّنإ» :لاق 48 هللا لوسَر نأ ُهْنَع هللا يضر ينزملا َرَغأْلا نَعَو -8 # - ماه ا دا ور 2# مهر وک 3 2 ر لج ت
 . مِلسُم اور «ٍةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسال ينإو «يلق ىلع

 : لومي 8 هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :َلاَق هع ُهَللا َيِضَر ةَريَرُه يبأ ْنَعَو - 187
 هور هًةرَم نييس ْنِم رثكأ مويلا يف ِهِيَلِإ ٌبونأَو هللا رفغتسأل ينإ هللاو»
 5 يراخبلا

 ْوَل هيَ يفت ينْلاَو» : هك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا َيِضَر ُهْنَعَو - 80١
 هيا م اه مالم هاف فعلا هج ا و 3 7
 ىلاعت هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ًءاجلو مكي ىلاعت هللا بهذل ءاوبندت مل

 . ملسم هاور «ْمُهَل رفغيف

 ىف 2 هللا لوُسَرِل دعت انك :َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرَمُع نبا ِنَعَو 2-2-1
 . هميِحَرلا بالا تنا يلَع بيو يل رفا برو :ِةَرَم ةئام ٍدِحاَوْلا سِلجملا

 . حيححص ثيدح :لاقو يذمرتلاو .دوادوبأ هآور

 مَ نَه :38 هللا لور لاق :َلاَق امنع هللا يضر سابع نبا ِنَعَو - 1877
 لا لس 5 <F ۶ ه م اه ل 5-06 A يبد م2 تاما °

 نم هقررو ءاجرف مه لك نمو ءاجرخم قيِض لك نم هل هللا لعج .رافغتسالا
  2oسهم 4„ 3

 دوادوبأ هاور «بستحي ال ثيح .

far a 5-0ت م ممر م2 - -  E Eeهم سو م يل  .- 

 :لاق نم» : ع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبأ ٍنعو - ١81/4
Ki 2,6ناك نِإَو ُةَبونذ ترفع يل ٌبوتأو مويقلا يحلا وه الإ هَلِإ ال يذلا هللا رِفتسأ ساس رووا نر ل 5-5 وهو رے ق 0.3 سعب 2  

 حيدعَص ُتيِدَح :لاقو .مكاحلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ٍفخْرلا نم رف دق

a2. 2 ظ تو يحال د لق 
 ٍرافغَتسالا ُدْيَس» :َلاَك كي يبنلا نع ُهْنَع هللا َيِضَر ٍسْؤَأ نب ٍداَّدَش ْنَعَو - 0

aمير  > ao.9 و م ر ر م هع يع  “Sal5 ر  

 ىلع اتآو ُكُدْبَع انأو يتفلخ تنأ الإ ةللإ ال ءيِبَر تنأ مهلا :ُدْبَعْلا لوقُي نأ
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 هلا ني اهل ا لإ بولا هيي e «يبنڏٻ 3

 ّْنِم اهلاق ْنَمَو قنَجلا لهآ نموه « يسمي نا لبق ِهِمْوَي ْنِم َتاَمَق ءاهب ًانقوُم

 را عر

 . يراخبلا هاور ِةَْجلا لْهأ ّنِم َوُهَ ءَحِبْصُي ْنَأ لبق َتاَمَف اهب ٌنِقوُمَوُهَر للا

 .فرتغأو رِقأ : ُهانْعَمَو ءٍةّدودمم واو ر ِءابي «ُءوبأ»

 ْنِم َفَرَصْنا اذإ يي هللا ُلوّسَر ناك :َلاَق ةع هللا يضر ناب ْنَعَو -

 اداي تكَراََت «مالسلا َكْنِمَو «مالّسلا تنآ هللا :َلاَقَو اال هللا َرَفْغَتسا هټالص

 :لاَق ؟راَفْغَتَسالا فيك :- ِهِتاَوَر ُدَحأ وهو يعازوألل ليق « « ماركإلاو ر لالجلا

 . ملسم هاور . هللا رفعنا < هللا ٌرْفْعَتسأ : لون

 ٌلوُقَي نأ ركي هلك هللا وش ناك :تّلاَق اَهْنَع هللا يِضَر ةشِئاَع ْنَعَو - ۷

 . هيلع ٌقفتم «هيلإ تاو ىللا ٌرِفْغَتْسَأ وِلَمَحيَو 4 هللا َناَحْبَسو : : هتم لبق

 ٠ :ُلوُقي هي للا َلوُسَر ُتْعِمَس : لق هللا: يضر ٍسْنأ ْنَعَو - ۸

 الو ل كلم لع ملغ كل تع EEE : لات

 الو كَل َترَفَغ « ينترفغتسا اا نانع كبونُذ ثعلب ول مَآ َنْب اي

 يب كرش ال يت من اا ِضرألا بارقب ينتيتأ ول كنِإ مدآ نبا ا

 نس لاو يذمرتلا هاور «ةرِفْعَم اهباَرَقب كني

 كَل ٌنَع ام َوُه :ليقو ءُباَحَسلاَوُه :ليق : ٍنيَعلا حمي «ءاَمَسلا َنانَع

 ٌرْهْشَأ مضلاو ءاَمِرْسْكِب يورو «ِفاقلا مضي « ضزألا ٌباَرْقدَو َنْهَظ يأ ءاهنم

 .اهألم براق ام وهو

 هللا

E cıت5  

 مكر

 ٍءاَسنلا ٌرَشَْم ايه : :َلاَق لك بلا نأ اَمُهْنع هللا يضر َّرَمُع نبا نَعَو 2-4

 نيم اما ِتلاق «ٍرانلا لأ رثا نكتار ينا راَفعَيسالا ن نم نرثكأو .َنِكَدَصَت

 ِتاَصِقاَن ْنِم َتْيَأَر ام َريِشَعلا َنْرْفُكَتَو «َّنْعّللا َنٌرْيْكُت» : لاق ؟راثلا ٍلْمَأ كأ انام

 :لاق ؟ِنيّدلاو لفعل ناصقن ام :تّلاق «ْنكْنِم بَل يِذِل َبَلْغَأ نيدو لْفَع
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 . ملسم هاور «يّلصَت ال ايالا ُتكْمَبَو « لُجَر ٍةداَهَسب نيتأرما ةَداَهَش»

 ةنجلا يف نينمؤملل هللا ّدعأ ام نايب باب - ۲

 مالسب اَموُلُْدا * ٍنوُيْعَو تانج ٍيف نيل نإ : ىلاعت هللا لاق

 ايف مهي ال * َنيلياقتُم رس ىلَع لغ ني ْمِجِروُدُص يف ات اَنْعَرَنَو * َنينمآ
 . A fo :رجحلا نيج رْخُمب اهنم مه امو صن

 َنيِذَلا « نورت تأ الو ميلا مُكيلَع تْوَح ال ٍدابِع ای : ىلاعت َلاَقَو

 ُفاطُي © نوري مجازا متن نجلا اوُلْحْدا * َنيِمِلَسُم اوُناَكَو انتايآب اوُئَمآ

 اهي أو نعال لَو لنا هيهتش ام اهيفو ٍباَوْكأَو بعد ني فاحص مهي

 ةريثك ةهكاف اهي ْمُكَل * َنوُلَمْعَت مك امب اهوُمْتثِروُأ يتلا ُةْنَجلا َكْلَبَو * َنوُدِلاَخ

 .۷۳- ٠۸ :فرخزلا 4َنوُلُكأَت اهم

 َنوُسَيْلَي ٭ نويو تانج يف * نيم ٍماَقَم يف نيا نإ : : ىلاَغت لاق

 لك اهيف َنوُعْدَي« نع روخب مُهانجورو كْلذَك * َنيِلِباَقتُم قَرْبَتْسِإَو ,سدنس ْنِم

 * ميجَجلا َباَذَع مُهاَقْوَو ىلوألا ةتوملا لإ َتْوَملا اهيف َنوُقوُذَي ال * َنينمآ ةه

 .ها/- ه١ :ناخدلا «ميِظَمْلا ُرْوَفْلا َوُه كلذ كبَر ْنِم الض

 فرعت * ٌّنوٌرظْنُي ِكِئاَرَآلا ىَلَع * میم يفل اربا نإ : ىلاعت لاقو

 يفو كلم همان # موتخم قيحَر نب َنْوَقُْي * ميعثلا ٌةَرْضَ موجو يف
 « َنوُبَرَقُملا اهب ُبّرْشَي انيَع * مينش نه ُهُجاَرمَو © َنوُسِفاََتُملا ِسفانتيلف كلذ

 . ٌةَموُلْعَم ةريثك بابلا يف ُتايآلاو 7-18 : نيففطملا

A۸۹نجلا لهأ لكأس : : ال هللا لوز لاف :َلاَق ُهْنَع هللا يضر رباج ْنَعَو -  

 كلذ مُهُماَعَط نكلو نولي الو نوطِخََْي الو ولم رب الو «نوبرشتَو .اهيف

 هاور . «سقنلا نوو انك ٌريبكَتلاَو حيبشتلا نومهلي ,كسملا حشرك ٌءاَشِح

 . ملسم
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AA!هللا َلاَق» : ب هللا ٌلوسَر لاق :َلاَق هلع ُهّللا يضر ةريره يبأ ْنَعَو -  

 ت ي0

 رطخ لو ت تعمس ند الو تار نيع ا ام َنيِحِلاَصلا يڍابعل ٌتْدَدُعَأ : : ىلاعت

 نيا ةرُف نم ْمُهَل يف ام سفت مَعَ الق : مش نإ اورق ءِرَشَب ٍبْلَق ىَلَع

 . هيلع قفتم ۱۷ :ةَدجسلا (نولمْغي اوُناَك اَمب ءارج

 ٍةَروُص ىلع َةْمَجْلا َنوُلُخْدَي ِةَرْمُر لواء : 5 هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعو _- 1۲
 ال ةءاضإ ِءاَمَّسلا يف ّيَرُد بكوك ٌدَشَأ ىَلَع مهني َنيِذْلا م ا هليل رمق

 ْمُهْحْشَرَو ُبَهَذلا مطا .َنوطْضتْمي لَو «نولفي الو نوط الو نولو

 تلح ىَلَع ءُنْيِعْلا ٌروحْلا مُهَجاَوْزَأ - ٍبيطلا دوغ  ةَوّلَألا مهرياجمو كسلا
 ت

 . هيلع قفتم «ءامسلا يف ًاعارذ وتس مدا مهيأ ةروص ىَلَع «دجاو لج

 «كَسِملا محشر ءُبَمُذلا اهي مهيا : ملسمو ٌيِراَحْبْلل ةياور يفو

 «نسحْلا نم محلا ا نب انو خف رد ٍناهَتَجْوَر مهني ٍدِجاَو لكلَو

 . اَيِشَعَو ةركب هللا َنوُحْبَسُي جاو ُبْلَق ْمُهبوُلُق : ضغاَبت الو مهني فالقتخا ال

 2 مالا ٍناَكْسِإَو ءاخلا حشفب ْمُهْضْعَب هاور «دحاو ٍلُجَر ٍتلَخ ىَلَع» : هلو
o ar 

 . حيجص اًمُهالِكَو ءامهمضي مهضعبو

 : َلأَس» :لاق لك هللا ,لوُسَر ْنَع ُهَنَع هلا َيِضَر ًةَْعَش نِ ةَريُملا نع - ۳

 لذا ام َدْعَب ءيِجَي ُلُجَر َوُه :َلاَق ؟ًةلْنَم ِْنَجْلا لْهَأ ىَنْدَأ ام هير كي ءىَسوُم
 0 ر ذقَو فيك بر يأ :لوقيف . ةنَجْلا لقا : : هَل لامي َدَنَجْلا ِةنَجلا له

 كلم لني كل نوک نأ ىَضْرتَأ :ُ هَل لاق ؟مهتاذخأ اوُدَحَأَو ملام

 29 7 لمَ هليو َكِلَذ كَل :لوقَيَف بر ٌتيِضَر :ٌُلوَقَيَف ؟ايندلا كولم
 ام كلو ,ِهِلاَتَْأ ةَرْشَعَو كَل اًذنه :ُلوُقَيَف بر ٌتيِضَر ءةَسِماَحْلا يف لوق
 ؟ةَلِثَم مالغا بر :لا بَ تیر :لوُقيك .كنيَع ْتْذلو كفن تها
 ‹ نيع رت ملف ٠ اغ تيتو «يڍيپ مهتمارک تر ٌتْذَرَأ َنيِذْلا َكعَلوُأ :لاق

 . ملْسُم ةاور هِرَشَب ٍبْلَق ىلع رطب ملو ءا عمت ملو
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 لع ينإ» : ك هللا ُلوُسَر َلاَق : لاق ُهْنَع هللا َىِضَر ِدوُعْسَم نبا ٍنَعَو -4
 راثلا نم جرحي لج . ةنَجْلا الوخد َةْنَجْلا لأ َرِجآَ اهتم اجور رانا لَا رڃ

 .ىالَم انآ هل ليف ءاهيتأيف هنا ,لخذاف ُبَمْذا:ُهَل لجو هللا لوقف اوب

 لخذاف ْبْعْذا :ُهَل َلَجَو َرَع هللا ُلوُقَيَف ىألم اهتذَجَو بر اَي :ٌلوُقَيق مجري
 اى دوتا لر , . مجري ءىآلم اهنا لإ لإ لی ايي نجلا

 اهتم َةَرْشَعَو اًينُدلا لم كَل إف .َةَنَجْلا لخداف بهذا :ُهَل ٌلَجو رع هللا لوق

 تنو يب ُكَحْضَ وأ يب رحنا :ُلوُقَ الا لن ةر ل ك نإ
 :ُلوُقَي َناَكَن ُهَدِجاوَت ىتح ٌكِحِض ةي هللا ُلوُسَر تيار ذقلف :َلاَق ُكِلَملا

 .هْيَلَع قسمة ِةَنَجْلا_لمأ ىنذأ كلذ

 يف ِنِمْؤُمْلِل إو : : :لاق ب ينا نأ ُهْنَع هللا يضر ىَسوُم يبأ ّنَعَو - 6۵

 اَهيِف نِموَمْلِ .ايم وت َِمسلا يف اوم وجم ٍةَداَو ٍةولْول نِ يحل جلا

or of هم 

 . اضع ْمُهْضْعَب ىَرَي الف ٌنِموُملا ْمِهْيَلَع فوط :َنوُلْمَأ

 . عاَرذ ٍفالآ ةتس :«ليملا» هيلع قفتم

 يفد :َلاَق لكي ّيِنلا نع ُهْنَع هللا ن َيِضَر ٌيِرْدْحْلا ٍديِعَس يبأ ن ْنَعَو 11

 ٌقفتم «اهعطقي ام ٍةْنَس هلام َميِرَّسلا رْمَضُملا داَوَجْلا كارلا ريتي رجل ةنجلا

 . هيلع

 :لاق هنع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ٍةَياَوِر ْنِم ًاضبأ (ِنْيَحيِحَّصلا» يف ُهاَيَوَرَو

 . هاَهُعطََي ام هس ةئام اَهَلِظ يف ُبِكاَرلا ٌريِسْي»

 ْنِم ٍفَرْغْلا َّلْمَأ َنْوَءاَرَتيَل ٍةنَجْلا لها ند :َلاَق لب يلا نع ُهْنعَ - ۷

 برملا وأ ٍقِرْشَملا َّنِم م قفألا يف ربا يردلا ٌبكوكْلا ْنوَءاَرتَ : اَمك ْمِهِقوف

 مربع اهلي ال هاا لزام كلت للا لوسي ان :اوُلاق مهب ام ٍلضاَفَتل

 قفتم .«نيلسرملا اا هللاب اونمآ لار هديب يي يِنْلاَو ىلُب» :َلاَق
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 سوق ُباَقَل» :َلاَق يق هللا نرش يضر ةرْيرُه يبأ نعم -' - ۸

 ٍةَنَجْلا يف ّنإ» :لاَق و للا لور نأ ةَ هلا يضر سنا ْنَعَو -64

 ْمِهباَلَو ْمهِهوُو يف اوف ٠ لاَمّشلا خبي بُهتف . .ٍةعمجج لك اهني قوس

 لوي ٌالاَمَجَو 0 اوُداَدْزا دقو مهيِلْمأ ىلإ نوعج ريف امو ًانسح َنوُداَدْرَيَ

 مَتدَدُزا ِدَقَل ِهللاَو مَ :َنوُلوَقَيف !ًالاَمَجَو انسخ ْمُتدَدْزا ٍدَقَلِّللاَو : ْمُهوُلَْأ مهل
 ممر م ا يا ع

 . َمِلْسُم اور «! ًالاَمَجو ًانسح ادع

 َلْهَأ ْنإ» :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ ةع هللا َيِضَر ٍدْعَس ن ٍلْهَس ْنَعَ _ ۰

 . هيلع ٌقفتم «ِءامسلا يف َبَكْوَكْلا َنْوَءاَرتن امك ٍةَنَجْلا يف َفَرْعْلا َنْوءاَرَتَل هنج

 نجلا هيف فص اسلم 5 يلا َنِب ُتْدِهَش :َلاَق هلع هللا َيِضَرُهنَعَف - ١

 الو «تعمس ند لَو يْتأَر ّنْيَع ال ام اهيفد : هثيِدَح رجا يف لاق مث * ءىَهَتلا ع

 : ىلعت هلو ىلإ عجاضلا نع موج یقاجتتوارق م هرب يلق ىلع رع
 . يراخبلا ءار .4ٍنيَأ رَ نم مهل يف ام فت لَن الف) يفد ودوم

 : لاق هلو هللا َلوُسَر نَا اَمُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يِبأَو ٍديِعَس يبأ ْنَعَو ۲

 ْنِإَو ادب اوتوت الف ءاوّيحَت نأ مك نإ :دانم ياني نجلا ةنجلا ٌلْهَأ لخد اذإد

 ْمُكَل َنِإَو ءادبأ اوُمَرهَت الف اوُبِشَت نأ ْمُكَل َنِإَو ءادبأ اوُمَقْسَت الف ءاوُحِصن ْنَأ ْمُكَ
 . مِلْسُم ةاور «ادبأ اوسأبت الق ءاوُمَعْنَت نأ

 ٍدعَقَم ىنذأ نإ : لاق 8 هللا َلوُسَر نأ هع هللا َيِضَرةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ۴

 تمت له لوقو و يم نم :هل لوفي نأ ٍةنَجْلا نِ ْمُكِدَحأ

 . مِلْسُم ُهاوَر ُهَعَم ُهَلْثمَو تمت ام كَل َّنِإَف : هَل لوقف معن : : لومي

 1 : اق 3 هللا َلوُسَر نأ ةن هلا َيِضَر ّيِرْذُحْلا يس بأ نو -4

 ءكيدعسو انير كيل م : َنوُلوَقيف ءةنجلا لها اَي : : ةْنَجْلا ٍلهأل لوقت لجو رع هللا
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 دقو اَْبَر اي ىضرَت ال انل اَمَو :َنوُلوقُيَف ؟متيِضَر لَه :لوقيف َكِيَذَي يف ٌريخْلاَو
 كلذ ْنِم لْضفَأ ْمُكيِطمَأ الأ :ُلوُقَيَف !َكِقْلَخ ْنِم ادحأ طْعَت ملام انتيطغأ
 59 4 ها و ا برم بم زعم ا م 8+ هي Af Tf خم
 الف «يناوضر مكيلع لجأ :لوقيف ؟كِلذ نم لضفأ ٍءيش يأو :نولوقيف

 .ِهْيَلَع ىم «أدبأ ُهَدْعَب مكيلَع طَخسأ
 م مي ص »ه قا ما مامر ملا سل ےہ و هلام 2

 اذنه َنْوّرَت اَمَك ًاناّيِع مكبر َنْوَرَتَس مكنإ» :لاقو ِرْدِبْلا هليل ِرَمَقْلا ىلإ َرَظنَق

 . هْيَلَع ُقفتم «هتي ور يف نوماضت ال ِرَمَقْلا

 يب ىو م مار 5 ا 2 ميد تو م مر و سام o م © مس

 لهآ لحد اذإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا َىِضَر بيهص نعو _- 10
 هي ىح ت ق قر ىو مخ ىم ماو ر ا ا ق ر

 ضيبت ملأ :نولوقيف ؟مكديزأ اشيش نوديرت : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ةنجلا
 ايش اوطغأ اَمف , َباَجِحْلا ٌفِشْكَيَف ؟راثلا ْنِم انجنَيو َةنَجْلا الجت ملأ ؟انُهوُجو
 ,oA L3 7 2 7 a of م سَ

 . ملسم هاور «مهبر ىلإ رظنلا نِم مهيلإ بحأ

EE o 75 A س رل 5 ے2 وو E 

 مهب مهيد َتاَحِلاَّصلا اولِمَعَو اونما نيذلا نإ : ىلاَعَت هللا لاق
Fy ~o yg BOs 8 م لاش 0 a يل a 

 كناَحْبس اهيف ْمُهاَوْعَد « ميعنلا تانج يف ٌراهنآلا مهتْسَت نم يِرُجت مهناَميِإب
 سنوي «نيملاعلا بر ِهّلِلُدْمَحْلا نأ مُهاَوْمَد رخو ماس ايف مهتيحتو مهلا : . 1١8ثا مورد هو ورو تيم م مان م تبر ممت

 لص مُلا .هللا ااه نأ لول يدهن انك امو اذهل اَناَدَه يذلا هِل ُدَمَحْلا
 ءميهاربإ لآ ىلَعَو َميِهاَرِبِإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلَعَو دمحم ىلع

 رلآ ىَلَعَو َميِهاَرْبِإ ىَلَع تكَراَب امك ءِدمَحُم لآ ىَلَعَو دمحم ىَلَع كراو

 .ٌديِجَم ٌديِمَح نإ « ْميِهاَرْبإ
 رشع عبار نينثالا موي هنم تغرف» :هل هللا رفغ يوونلا ىبحي هفلؤم لاق را  A 37مو  N ® Boهور م ما

 اسس ٣ جة”  oصا يها  fو

 «ةئامتسو نيعبس ةنس ناضمر .

*# 
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 تاعوضوملا سرهق

 بالا مسا

 ا م E ةيوتلا باي

 a لق وشو تمرد ل قو ما aa هس قط هلو اا ماعم ىوقتلا باب

E E E ةماقتسالا باب 
 E EEE هللا تاقولخم ميظع يف ريكفتلا باب

 ا ا ا ا م ا تاريخا ىلإ ةردابملا باب

 o AEBS A SDE ةدهاجملا باب

 a رمعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب

 ل يس ناسف ناو اولا ريخلا قرط ةرثك نايب باب

 a ES E ةعاطلا يف داصتقالا باب

 Ea SNe لامعألا ىلع ةظفاحملا باي

 0 اهمادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باي

manend 

 مهام هام م ام ا ماف



 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 TE اا ىلاعت هللا مكحل دايقنالا بوجو باب

 O asenê رومألا تاثدحمو عدبلا نع يبنلا باب

 هل ا ,. . ةكيس وأ ةنسح ةنس نس نميف باب

 E م و SDT ةلالض وأ يده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا باب

 ااا 00000000 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب

 N حلا وو RRS ل ل نراك لوا ونا هدام n ةحيصنلا باب

 VE ل ل ل ركذملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا باب

 ۷٤ .. هلعف هلوق فلاخو ركنم نع ىه وأ فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب
 VO eyes êa ةنامألا ءادأب رمألا باب

 VA ae CSSA ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 م“ .. مهتمحرو مهيلع ةقفشلاو مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب
 AE م ةرورض ريغل اهتعاشإ نع ىبنلاو نيملسملا تاروع رتس باب

OOS 000 
 AA eda ehh طاح تم ةعافشلا باب

 AN RSS سانلا نيب حالصإلا باب

 9507 O OSS نيملسملا ةفعض لضف باب

 U ل حل ل تانبلاو ميتيلا ةفطالم باب

 3 E ءاسنلاب ةيصولا باب

 E AS SR ةجوزلا ىلع جوزلا قح باب

 E O لايعلا ىلع ةقفنلا باب

 U E ديحلا نمو بحي ام قافنإلا باب

 N Ce ىلاعت هللا ةعاطب هدالوأو هلهأ رمأ بوجو باب

 ا ل هب ةيصولاو راخلا قح باب

 قد ل ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب

 IE. ee Se Ata محرلا ةعيطقو قوقعلا ميرحت باب
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 بابلا مسا

 A ةجوزلاو براقألاو مألاو بألا ءاقدصأ رب لضف باب

 1000 مهلضف نايبو يَ هللا لوسر تيب لهأ ماركإ باب

 ا , و لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب

 مهترايز بلطو مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو ريخلا لهأ ةرايز باب
 RE ةلضافلا عضاوملا ةرايزو مهنم ءاعدلاو

 «هبحي هنأ هبحي نم لجرلا مالعإو هيلع ثحلاو هللا يف بحلا لضف باب

 ا ا AAS هملعأ اذإ هل لوق اذامو

 ءاہ قلختلا ىلع ثحلاو دبعلا ىلاعت هللا بح تامالع باب

 اطوال نع رجس تاتا اهليصحت يف يعسلاو
 EE نيكاسملاو ةفعضلاو نيحلاصلا ءاذيإ نم ريذحتلا باب

 . ىلاعت هللا ىلإ مهرئارسو رهاظلا ىلع سانلا ماكحأ ءارجإ باب

A A OR o فوت با 

 RA SES Ne SS 11: اا ءاجرلاو فوخلا نيب عمجلا باب

 a هيلإ ًاقوشو ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف باب

 رقفلا لضفو اهنم للقتلا ىلع ثحلاو ايندلا يف دهزلا لضف باب
 لوكأملا نم ليلقلا ىلع راصتقالاو شيعلا ةنوشخو ع وجا لضف باب
 . تاوهشلا كرتو سفنلا ظوظح نم اهريغو سوبلملاو بورشملاو
 لاؤسلا مذو قافنإلاو ةشيعملا يف داصتقالاو فافعلاو ةعانقلا باب

 200 ةرورض ريغ نم
 e هيلإ علطت الو ةلأسم ريغ نم ذخألا زاوج باب
 لاؤسلا نع هب ففعتلاو هدي لمع نم لكألا ىلع ثحلا باب
 ECE OA ءاطعإلل ضرعتلاو
 . . . . ىلاعت هّللاب ةقث ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب
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 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 ارا وا او eS حشلاو لخبلا نع يبنلا باب

 .E د ا دس هدم ونا تو SS ةاساوملاو راثيإلا باب

 AE Ress هب كربتي امم راثكتسالاو ةرخآلا رومأ يف سفانتلا باب

 يف هفرصو ههجو نم لاملا ذخأ نم وهو ركاشلا ينغلا لضف باب
 VAN موو خا نوفا نق أ املا ميما طم اہ رومأملا ههوجو

 AE ا سم اج مق Se لمألا رصقو توملا ركذ باب

 188 را ا م رئازلا هلوقي امو لاجرلل روبقلا ةرايز بابحتسا باب

 هب سأب الو «هب لزن رض ببسب توملا ينمت ةيهارك باب
 اق see نيدلا يف ةئتفلا فوخل
 Ae وج شا وأ دف وسال Res تاهبشلا كرتو عرولا باب

 نيدلا يف ةنتف نم فوخلا وأ نامزلا داسف دنع ةلزعلا بابحتسا باب

 اذن ووصل و a اهوحنو تاهبشو مارح ين عوقو وأ

 E ا مهتاعامجو مهعمج روضحو سانلاب طالتخالا لضف باب

 1 ا نينمؤملل حانجلا ضفخو عضاوتلا باب

 E ام 1 ماتا حمال م مع ف باجعإلاو ربكلا ميرحت باب

 E منتو مسمار وسام وا ا ها حس قلخلا نسح باب

 E ا ور ا ا م قفرلاو ةانألاو ملحلا باب

 1 E و ساو ظل وام نيلهاجلا نع ضارعإلاو وفعلا باب

 اذ ASS DS ا e ىذألا لامتحا باب

 ۲۰۰ ىلاعت هللا نيدل راصتنالاو عرشلا تامرح تكهتنا اذإ بضغلا باب

 EN es خلا . . . مهتحيصنو مهاياعرب قفرلاب رومألا ةالو رمأ باب

 E AEE ا وت لداعلا يلاولا باب

 مهتعاط ميرحتو ةيصعم ريغ يف رومألا ةالو ةعاط بوجو باب
 SANS ةيصعملا يف ۰4

 هيلع نيعتي مل اذإ تايالولا كرت رايتخاو ةرامإلا لا ؤس نع ىبغلا باب
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 EE ES A OR وسو خمرا وكما هيلإ ةحءاح عدت وأ

 ا اقوا ل A امهريغو يضاقلاو ناطلسلا ثح باب

 اهيلع صرح وأ اهأس نمل ءاضقلاو ةرامإلا ةيلوت نع يبنلا باب

 بدألا باتك

 ا لا ا هب قلختلا ىلع ثحلاو هلضفو ءايحلا باب

 00 1 رسلا ظفح باب

 ل ل دعولا زاجنإو دهعلاب ءافولا باب
 E ريخلا نم هداتعا ام ىلع ةظفاحملاب رمألا باب
 . . . . ءاقللا دنع هجولا ةقالطو مالكلا بيط بابحتسا باب
 E بطاخملل هحاضيإو مالكلا نایب بابحتسا باب

 00000 هسيلج ثيدحل سيلجلا ءاغصإ باب

 e تا وح ونام توام يح هيف داصتقالاو ظعولا باب

 E ]ز ز ز ]1 ةنيكسلاو راقولا باب

 راقولاو ةنيكسلاب امهوحنو ملعلاو ةالصلا نايتإ ىلإ بدنلا باب
 111011010100169 فيضلا ماركإ باب

 TT رخل اب ةئنهتلاو ريشبتلا بابحتسا باب
 E خلا . . . هقارف دنع هتيصوو بحاصلا عادو باب
 وس EOE ةرواشملاو ةراختسالا باب

 E ضيرملا ةدايعو ديعلا ىلإ باهذلا بابحتسا باب
 ميركتلا باب نم وه ام لك يف نيميلا ميدقت بابحتسا باب

 ماعطلا بدأ باتك
 ا ا هرخا يف دمحلاو هلوأ يف ةيمستلا باب

 ETE هحدم بابحتساو ماعطلا بيعي ال باب

 . . . . رطفي مل اذإ مئاص وهو ماعطلا رضح نم هلوقي ام باب
 200 هريغ هعبتف ماعطلا ىلإ يعد نم هلوقي ام باب

 0ع

 . 6م ا. و ماعم.



 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 TIA ASS هلكأ ءىسي نم هبيدأتو هظعوو هيلي امم لكألا باب

 e نذإب الإ اهوحنو نيترمت نيب نارقلا نع يبنلا باب
 E ee SEE عبشي الو لكأي نم هلعفيو هلوقي ام باب
 OS E Se ةعصقلا بناج نم لكألاب رمألا باب

 E DE O OOO EEE FETE ًاثكتم لكألا ةيهارك باب

 TIN ا سما عباصأ ثالثب لكألا بابحتسا باب

 107 تو مد را هيد O ف داس يعم ماعطلا ىلع يديألا ريثكت باب

 E Clas ًاثالث سفنتلا بابحتساو بارشلا بدأ باب
 E اهوحنو ةبرقلا مف نم برشلا ةهارك باب

 E او بارشلا يف خفنلا ةهارك باب

 FO sets ًادعاق برشلا لمكألا نأ نايبو ئاق برشلا زاوج نایب باب
 a E ابرش مهرخآ موقلا يقاس نوک بابحتسا باب
 TL SRA ةرهاطلا يناوألا عيمج نم برشلا زاوج باب

 سابللا باتك
 TAS ا خلا . .رمحألا زاوجو ضيبألا بوثلا بابحتسا باب

 EN هيوم اقوا Sen a صيمقلا بابحتسا باب

 TEN ا ا د as رازإلاو مكلاو صيمقلا لوط ةفص باب

 E ا ا اعضاوت سابللا يف عفرتلا كرت بابحتسا باب

 EO GS مالا ف ظسوتلا تاختا تات

 E خلا . . .لاجرلا ىلع ريرحلا سابل ميرحت باب

 O ا ةكح هب نم ريرحلا سبل زاوج باب

 E م اهيلع بوكرلاو رومنلا دولج شارتفا نع ىبنلا باب

 E alee اخ ايرث یا :لوتي ا

 E elses سابللا يف نيميلاب ءادتبالا بابحتسا باب
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 بابلا مسا

 مونلا بادا باتك

 OPES عاجطضالاو مونلا بادأ باب

 0 افقلا ىلع ءاقلتسالا زاوج باب
 0 سيلحلاو سلجملا بادأ باب

 a ولو را و فاو ناسا ديك ديل RS اہ قلعتي امو اي ّؤرلا باب

 مالسلا باتك

 ESTE ا هئاشفإب رمألاو مالسلا لضف باب

 OAS دلتا عا مت م مالسلا ةيفيك باب
 ا داس مرت كدمات و هلام تل مالسلا بادأ باب

 1طظ 9 هؤاقل رركت نم ىلع مالسلا ةداعإ بابحتسا باب

 N N NE OE E هتيب لخد اذإ مالسلا بابحتسا باب

 مو وم حتما قنا طبخت ترجل نايبصلا ىلع مالسلا باب

 ا همراحم نم ةأرملاو هتجوز ىلع لجرلا مالس باب

 O مهيلع درلا ةيفيكو مالسلاب رفاكلا انئادتبا ميرحت باب

 200006 هءاسلج قرافو سلجملا نم ماق اذإ مالسلا بابحتسا باب

 SDSS DES ARES هباداو ناذئتسالا باب

 نالف لوقي نأ تنأ نم نذأتسملل ليق اذإ ةنسلا نأ نايب باب

 2100 ىلاعت هللا دمح اذإ سطاعلا تيمشت بابحتسا باب

 ET هجولا ةشاشبو ءاقللا دنع ةحفاصملا بابحتسا باب

 ضيرملا ةدايع باتك

 EA AEA OD هيلع ةالصلاو «تيملا عييشت باب

 SERS اا مر ونوبات اجود راحوا ضيرملل هب ىعدي ام باب

 0 هلاح نع ضيرملا لهأ لاؤس بابحتسا باب

 ER هتايح نم سيأ نم هلوقي ام باب



 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 ا ا ا خلا . . .ضيرملا لهأ ةيصو بابحتسا باب

 AA ees عجولا ديدش وأ عجو انأ ضيرملا لوق زاوج باب

 IE SSS هللا الإ هلإ ال رضتحملا نيقلت باب
 A ود ا SES Se aR تيملا ضيمغت دعب هلوقي ام باب

 E SSS تيم هل تام نم هلوقي امو تيملا دنع لاقي ام باب

 YN i AES ةحاين الو بدن ريغب تيملا ىلع ءاكبلا زاوج باب

 E ESALET هوركم نم تيملا يف ىري اع فكلا باب

 VE E خلا . . . هعييشتو تيملا ىلع ةالصلا باب

 صفرا Sos ةزانحلا ىلع نيلصملا ريثكت بابحتسا باب

 .NE SSSR ةزانحلا ةالص يف أرقي ام باب

 O مو AS ةزانجلاب عارسإلا باب

 WN eee تيملا نع نيدلا ءاضق ليجعت باب

 ا ACSA ربقلا دنع ةظعوملا باب

 نيو هربق دنع دوعقلاو هنفد دعب تيملل ءاعدلا باب

 اذ DA RSS es هل ءاعدلاو تيملا نع ةقدصلا باب

 a ب ا تاك سا قاس اجل هانا ا قذر تيملا ىلع سانلا ءانث باب

 Ns RTS م ابا ماجا اطال راغص دالوأ هل تام نم لضف باب

 11 ما كم خلا . . .نيملاظلا روبقب رورملا دنع فوغ او ءاكبلا باب

 رفسلا بادا باتك

 TAN SS راهنلا لوأ سيمخلا موي جورخلا بابحتتسا باب

 TAS ا خلا . . .مهسفنأ ىلع مهريمأتو ةقفرلا بلط بابحتسا باب

 AE ae رفسلا يف مونلاو تيبملاو لوزنلاو ريسلا بادآ باب

 ا و EES قيفرلا ةناعإ باب

 10 عا اما دج و ةوطحا عاب جا قشر رفسلل ةبادلا بكر اذإ لوقي ام باب

 :AE see A اههبشو ايانثلا دعص اذإ رفاسملا ريبكت باب
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 بايلا مسا

 ENE رفسلا ف ءاعدلا بابحتسا باب

 e مهريغ وأ اسان فاخ اذإ هب وعدي ام باب

 o اا

 ليللا يف هتهاركو ًارابن هلهأ ىلع مودقلا بابحتسا باب
 اا هتدلب ىأر اذإو عجر اذإ هلوقي ام باب

 ا دجسملاب مداقلا ءاذتبا بابحتسا باب

 ASAS اهدحو ةأرملا رفس ميرحت باب

 12ش 5 نآرقلا ةءارق لضف باب

 نايسنلل هضيرعت نم ريذحتلاو نارقلا دهعتب رمألا باب
 ةءارقلا بلطو نارقلاب توصلا نيسحت بابحتسا باب

 نا ول اي سل فنجال توصلا نسح نم

 ل ةصوصخم تاياو روس ىلع ثحلا يف باب

 ا ةءارقلا ىلع عامتجالا بابحتسا باب

 E RARE ءوضولا لضف باب

 مكعب اج هنو عن ناذألا لضف باب

 ا ا ا جفا ا تاولصلا لضف باب

 EEE رصعلاو حبصلا ةالص لضف باب

 250300000 دجاسملا ىلإ ىشملا لضف باب

 .E NAS ةالصلا راظتنا لضف باب

 EAE O ةعامجلا ةالص لضف باب

 خلا . . .تابوتكملا تاولصلا ىلع ةظفاحملاب رمألا باب

 5000000 خلا . . .لوألا فصلا لضف باب

 هاه ده واق ده او اه او هاو

 مه مث هاو دم م هم ام عوف

 يه و او واق افو ماما. هاف

Raمام واو د عاق. ماو  

 ماو او ها ده اهو او دم اوافق هله

 ooo و اواو اه واف عاف

nono oS اه اقف 



 بابلا مسا

 a ضئارفلا عم ةبتارلا نئسلا لضف باب
 121000 حبصلا ةنس يتعكر ديكأت باب
 ا ا أرقي ام نايبو رجفلا يتعكر فيفخت باب

 نميألا هبنج ىلع رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا بابحتسا باب
 es EE SLRS E رهظلا ةنس باب

 E o رصعلا ةنس باب

 100000 اهلبقو اهدعب :برغملا ةنس باب

 اهلبقو اهدعب :ءاشعلا ةنس باب

 ةعمجلا ةنس باب

 20000 رتولا ةالص ىلع ثحلا باب

 SS ىحضلا ةالص لضف باب

 ... الاوز ىلإ سمشلا عافترا نم ىحضلا ةالص زوجت باب

 E نيتعكر دجسم ا ةيحت ةالص ىلع ثحلا باب

 Ea ASA ءوضولا دعب نيتعكر بابحتسا باب

 a اه لاستغالاو اهبوجوو ةعمجلا موي لضف باب

 كل aS eas ركشلا دوجس بابحتسا باب

 0 SAAS ليللا مايق لضف باب

 e حيوارتلا وهو «ناضمر مايق بابحتسا باب

 Eee ردقلا ةليل مايق لضف باب

 200 ةرطفلا لاصخو كاوسلا لضف باب

 ا ف اهلضف نايبو ةاكزلا بوجو ديكأت باب

 هب قلعتي امو مايصلا لضف نايبو ناضمر موص بوجو باب
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 e تيبلا يف لفاونلا لعج بابحتسا باب
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 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 O ا ا لالملا ةي ؤر دنع لاقي ام باب

 EE ل e رجفلا عولط شخي مل ام هريخأتو روحسلا لضف باب

 1 ا ا ا ل وم قل رظفلا ليجعت لضف باب

 TIA Sa اق اق نكس هحراوجو هناسل ظفحب مئاصلا رمأ باب

 FEA ا لا ا مقا لا وجلال ا موصلا نم لئاسم يف باب

 ES ا مرحلا رهشألاو نابعشو مرحملا موص نايب باہ

 نضر ا ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يف هريغو موصلا لضف باب

 .TEE SE ءاعوساتو ءاروشاعو ةفرع موي موص لضف باب

 E اسوس ل م ا SAR لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب

 E O سيمخلاو نينثالا موي موص بابحتسا باب

 TE ب RS رهش لك نم مايأ ةثالث موص بابحتسا باب

 E ا و سس سس وة مع شت خلا . . .(ًئاص رطف نم لضف باب

 فاكتعالا باتك
 اا 75 فاكتعالا لضف باب

 جنا باتك
 NEO Nae mae ASSO جحلا بوجو باب

 داهجلا باتك

 E eal أ لا ها م SRSA داهجلا لضف باب

 EI Sears خلا . . .ةرخآلا باوث يف ءادهشلا نم ةعامج نايب باب

 N Sa DEES RS eA د قتعلا لضف باب

 IE AES SES كولمملا ىلإ ناسحإلا لضف باب

 نسال ncesaaa هيلاوم قحو هللا قح يدؤي يذلا كولمملا لضف باب

 نش 0006 اهوحنو نتفلاو طالتخالا وهو جرملا يف ةدابعلا لضف باب

 O ..... خلا . . .ءاطعلاو ذحخألاو ءءارشلاو عيبلا يف ةحامسلا لضف باب
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 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 ملعلا باتك

 I e eA ل ب ملعلا لضف باب

 هركشو ىلاعت هللا دمح باتك

 VEE 0 0 ركشلاو دمحلا لضف باب

 زا هللا لوسر ىلع ةالصلا باتك

 ملقم Nees ا دل هللا لوسر ىلع ةالصلا لضف باب

 راكذألا باتك
 ا 0 زك هيلع ثحلاو ركذلا لضف باب

 تح ا خلا . . .ًاعجطضمو ًادعاقو ئاق ىلاعت هللا ركذ باب
 TAV ا ا هظاقيتساو همون دنع هلوقي ام باب

 هلا و جت دب سوسو Hage و عا ركذلا قلح لضف باب

 FAQ ا ل م ءاسملاو حابصلا دنع ركذلا لضف باب

 PAV susan mea مونلا دنع هلوقي ام باب

 تاوعدلا باتك

 AE ا ولالا a ل تم جاو نك ءاعدلا لضف باب

 EA SNS ESAS بيغلا رهظب ءاعدلا لضف باب

 A N ES ءاعدلا نم لئاسم يف باب

 EEE eS Se مهلضفو ءايلوألا تامارك باب

 اهنع يبنملا رومألا باتك

 LN 1 OSE ز ]  ز ] ] ز]ز ناسللا ظفحو ةبيغلا ميرحت باب

 211 ا و ل ات ل عما ا ل ةبيغلا عامس ميرحت باب

 IY ا قا وول ل ةبيغلا نم حابي ام باب

 EVE eae Emad ةميمنلا ميرحت باب

 O ESS سانلا مالكو ثيدحلا لقن نع يبغلا باب
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 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 LIO eS RoR e نيهجولا يذ مذ باب

 اج ل عملا قا من ماو ب اور اس او برج بذكلا ميرحت باب

 E ا ا بذكلا نم زوجي ام نايب باب

 111 ا هيكحيو هلوقي |هيف تّشتلا ىلع ثحلا باب

 LITT اا ااا روزلا ةداهش ميرحت ظلغ نايب باب

 LET sedsa ةباد وأ هنيعب ناسنإ نعل ميرحت باب

 ETE ae نينيعملا ريغ ىصاعملا باحصأ ضعب نعل زاوج باب

 CA E ET 0 قح ريغب ملسملا بس ميرحت باب

 1612 Siena قح ريغب تاومألا بس ميرحت باب

 18 ا ءاذيإلا نع يبنلا باب
 TV ee ربادتلاو عطاقتلاو ضغابتلا نع يلا باب

 .E م دسحلا ميرحت باب
 LTV RNS هعامتسا هرکی نم مالکل عمستلاو سسجتلا نع يبنلا باب

 ?LTA ا اا لا ا ا انج يد واقوم نظلا ءوس نع ىبنلا باب

 CTA SE RSS نيملسملا راقتحا ع باب

 ETN بيعمل دو اونا ما ا ملسملاب ةتامشلا راهظإ نع يبنلا باب

 LIN يو ل ا باسنألا ف نعطلا ميرحت باب

 Ce 1 1 0 عادخلاو شغلا نع يبنلا باب

 LEY ا SES a ا وتو ردغلا ميرحت باب
 ET ae Ss را سلا قر Aaa اهوحنو ةيطعلاب نملا نع يهنلا باب

 ET EN SE ا ىغبلاو راختفالا نع يبنلا باب

 CT خلا . . . مايأ ةثالث قوف نيملسملا نيب نارجهلا ميرحت باب

 ETE ا ا ثلاثلا نود نينثا ىجانت نع ىبنلا باب

 CEO ترو ولا خلا . . .ةأرملاو ةبادلاو دبعلا نيد نع يبنلا باب
 NV SES es ناويح لك يف رانلاب بيذعتلا ميرحت باب



 ةحفصلا مقر بايلا مسا

 هال ملا ا سوا و حم هبحاص هبلط قحب ينغلا لطم ميرحت باب

 ا ee بوهوملا ىلا اهملسي مل ةبه يف ناسنالا ةدوع ةهارك باب

 IE ا ل SG ميتيلا لام ميرحت ديكأت باب

 ETA ل ا ابرلا ميرحت ظيلغت باب

 E SD E ءايرلا ميرحت باب

 O ا ا ءايرب سيلو ءاير هنأ مهوتي ام باب
 Ee O SAC ةيبنجالا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحت باب

 LE ءاسنلاب لاجرلا هبشت ميرحت باب

 EE SAS رافكلاو ناطيشلاب هبشتلا نع يهنلا باب
 LEO ean Sass داوسب امهرعش باضخ نع ةأرملاو لجرلا يهن باب

 EO ب نا ضعب نود رعشلا ضعب قلح وهو عزقلا نع يبنلا باب

 OE ا EAS خلا . . .مشولاو رعشلا لصو ميرحت باب

 .EV bola اهريغو سأرلاو ةيحللا نم بيشلا فتن نع يبنلا باب

 CEE eos رذع ريغ نم نيميلاب جرفلا سمو نيميلاب ءاجنتسالا ةيهارك باب

 1 AM 1 ةدحاو لعن يف ىشملا ةيهارك باب

 11 OE مونلا دنع تيبلا يف رانلا كرت نع يبغلا باب
 EV ا عمك ASE فلكتلا نع يبنلا باب

 O aa خلا . . .دخلا مطلو تيملا ىلع ةحاينلا ميرحت باب

 ا oda ا نيمجنملاو ناهكلا نايتإ نع يبنلا باب

 CO AEN 0 ERE ريطتلا نع ىهنلا باب

 O aS اا ی نارا نيوصت هير اا
 188 ASAS هوحنو ديصل الإ بلكلا ذاختا ميرحت باب

 OE ا هريغو ريعبلا يف سرجلا قيلعت ميرحت باب
 COT وألا PES ESE لا ا ةلالجلا بوكر ةهارك باب

 O م ام دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب



 .... خلا . . .ًاثارك وأ الصب وأ ًاموث لكأ نم يبخ باب
 .... بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ءابتحالا ةيهارك باب
 يحضي نأ دارأو ةجحلا يذ رشع هيلع لخد نم يبن باب

 د aa ا Ê واوا جتا عب اا رات هرعش نم ءيش ذخأ نع

 خلا . . .ةبعكلاو يبنلاك قولخمب فلحلا نع يبنلا باب
 N ًادمع ةبذاكلا نيميلا ظيلغت باب

 . . اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نی ىلع فلح نم بدن باب
 0 نول وكلا هه وفعلا قا
 TE ًاقداص ناك نإو عيبلاب فلحلا ةهارك باب
 ... ةنجلا ريغ هللا هجوب ناسنالا لأسي نأ ةهارك باب
 ORES هريغو ناطلسلل هاشنهاش هلوق ميرحت باب

 ه6 و ده ده او ده عاق اعله

 ه 06ه ه مام ماو. و. واه

 م0069 .-م 6 مم ماو »¢«

 eens هوحنو يديسب امهوحنو عدتبملاو قسافلا ةبطاخ نع يبغلا باب
 NEES ىمحلا بس ةهارك باب

 ERE ود امش حن حيرلا بس نع يبغلا باب

 د ليدلا ينم ةهارك هتان
 r اذك ءونب انرطم ناسنالا لوق نع يهنلا باب

 a رفاك اي ملسمل هلوق ميرحت باب
 0 ناسللا ءاذبو شحفلا نع يبنلا باب

 EE قدشتلاب مالكلا يف ريعقتلا ةهارك باب

 RS ىسفن تشبخ هلوق ةهارك باب

 111009 ارك ال ا اک هما
 0 لجرل ةأرملا نساحم فصو نع يهنلا باب

 تئش نإ يل رفغا مهللا ءاعدلا يف ناسنالا لوق ةهارك باب

 0 TE نالف ءاشو هللا ءاش ام لوق ةهارك باب

 هم دمام د. امام ا .او #4 ®

Oh ®مام و ماه  

anne 
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 ماده هاف اف و واف



 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 CIN ا ا ةرخآلا ءاشعلا دعب ثيدحلا ةهارك باب

 11 ا ا الا جب ل اهجوز شارف نم ةأرملا عانتما ميرحت باب

 E eee هنذإب الإ رضاح اهجوزو ًاعوطت ةأرملا موص ميرحت باب
 414 مامإلا لبق دوجسلا وأ عوكرلا نم هسأر مومأملا عفر ميرحت باب

 NE RP ةالصلا يف ةرصاخلا ىلع ديلا عضو ةهارك باب
 ENS EA ساعت اخ ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب

 ا 0 RELA ةالصلا ىلإ رصبلا عفر نع يهنلا باب
 EV GASSED SLN رذع ريغل ةالصلا يف تافتلالا ةهارك باب

 لاا 0 0 روبقلا ىلإ ةالصلا نع يبنلا باب
 1 وا واما تتنك لت ومطعم يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت باب

 كلل كو ملا ا قا ا ةلفان يف مومأملا عورش ةهارك باب

 هتليل وأ مايصب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك باب
 EYE ا ا مو اوم يلايللا نيب نم ةالصب

 CVE SS ]ز] ]ز]] ]1 ]3 موصلا يف لاصولا ميرحت باب

 E ASE E ربق ىلع سولجلا ميرحت باب
 يا اهيلع ءانبلاو روبقلا صيصجت نع ىبغلا باب

 ااا هديس نم دبعلا قابإ ميرحت ظيلغت باب
 OVE SAM ERAS دودحلا يف ةعافشلا ميرحت باب

 EYN E SASON سانلا قيرظ يف طوغتلا نع ىبنلا باب

 VE ولا NSS دكارلا ءاملا يف هوحنو لوبلا نع ىهنلا باب

 EVE CSREES هدالوأ ضعب دلاولا ليضفت ا باب

 اهجوز ىلع الإ مايأ ةثالث قوف تيم ىلع ةأرملا دادحإ ميرحت باب
 E SSE ا ASA مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ

 i ا يدابلل رضاحلا عيب ميرحت باب

 CV Asa ههوجو ريغ يف لالا ةعاضإ نع يهنلا باب

011 



 ةحفصلا مقر بابلا مسا

 VV ae e هوحنو حالسب ملسم ىلإ ةراشإلا نع يبنلا باب

 INN لل SANE ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا ةهارك باب

 VAT rend 0 رذع ريغل ناحيرلا در ةهارك باب

 1 ا ةدسفم هيلع فيخخ نمل هجولا يف حدملا ةهارك باب

 OV تملا ءابولا اهيف عقو دلب نم جورخلا ةهارك باب

 AE. DSO رحسلا ميرحت يف ظيلغتلا باب

 :A AAs رافكلا دالب .ىلإ فحصل اب ةرفاسملا نع يبنلا باب

 A os DAA Ree ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب

 AF ARES ارفعزم ًابوث لجرلا سبل ميرحت باب

 ل ا ليللا ىلإ موي تمص نع يبنلا باب

 LAT OSS SEAS هيبأ ريغ ىلإ ناسنإلا باستنا ميرحت باب

 باكترا نمريذحتلاباب
 LAYS و م ولا هن هلوسرو لجو زع هللا ىهنام

 ا ل هغ ا بترا نم هلعفيو هلوقيا ام ناب
 LAO a AL O حلملاو تاروثنملا باب

 a ا خا موا ب ا ا رافغتسالا باب

 VY AAs ةنجلا يف نينمؤملل ىلاعت هللا دعأ ام باب

 01۲ مام راو ف دق ار فاق دف دق دفان اف واف دفاع ع اف nano nne nane سرهفلا

 4AY\ / "خلا عاديإلا مقر
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